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محموظةالحقوقجميع

كاينع،والتصويرالطبعطرقبكلمنهجزءأوالكتابهذاطبعيمنع

منخطيبإذنإلا،أخرىلغةإلىوالزجمأ،منهالاقتباس

بدمثقوالنثروالتوزيعللطباعةالفكردار

فكر:برقيأ-(629)ب.ص-الجابرياللهءشارع-دمثق-يةصر
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وَهول!!ؤَبهلى!حرتَهزُ!رًك!مم!ؤَبخماؤُ!ا

ل!لَر!وأ!ز!

اللّهصِف

)لر!!الربى

ص!زقىفِي
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تصْكير

تبارَةعَقىأذئكَممَلآتئواأئذِقيأئهايَا)*

وَرَسُوييماباللْهِتؤيئونَأييل،غذآلبينتُتبِيئنم

ذيكغؤأنْفَيئغيأنوَايكُغآلثهسَبِيل!يخيؤتجايذون

دئوتجكُغلَئنميتفز،تفلَفونكنتمإنلئنمخَيرْ

الأتهازتختهاينتَبْريتجئاتوَئدْنجفكُم

ألفَؤزُألمَظيئ،ذيلذغذبنجنْاتييطثتةْؤقاجمن

وَنجئريبْقيؤتتغآلنهيننَ!رْتخئونَهاوَاخرَى

(13-01الصص01!أنئؤيمنن

وَآغلَمواكَافةئقاتِبونَكنمكَمَاكَافةآلْفشيىجمينَوَقاتِلُوا):القائلللّهالهد

الَّذي،ينالمجاهدإمامعلىاللهوصقَى،(36:التوبةأ!ألمتقينَمَعَآدثهَأنْ

..وبعد،الأعالأفضل")1(سبيلهفيوالجهادَ،باللّهالإيمانَ":جعل

وجَضعت،ذاتيَّتهاعرفتمنذ،الطويلتاريخهاعبرأفتناانتصارات

ومنهجأشسكن؟نت،لهااللهارتضاهالَّذيالقويمسبيلهاإلىواهتدت،قواها

تحقيقها.فيارتجالطولا،ع!ثوائئةلا،محدد

قوةف!نت،أمانهاصَقَائمانتزِعَ،قوةطفرةنتيجةليستامَّتناانتصارات

تلأشت.حتَىفشيئأشيئأنجتثم،؟سحةدافقة

تحقيئإن،محدَّدةأشسكنزا(شاوما؟نت،التاريخعبرانتصاراتناإن

48ومسم،5/501البخاريراجع،عليهمتفق)1(
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تطبيقهاإلىخللتسزَبأو،عنهاأقَتناابتعدتوإن،النَّصرتحققبهاالالتصاق

الهزيمة.؟نتأشسهاوإلى

العوائد،بخرق،بمعجزةالانتصاراتبعضيحققااللهأنيعنيلاوهذا

استكالقبلالافةهذهنشوءبدءفي؟نتإنًها..تتبعقاعدةليستولكنها

aul Wبحقاللّهغبِدَلما،هلكتلوالَّتيالطًيِّبةللنواةتوطيداً؟نتإنَها،تة

بعدها.

لأن،بمعجزةالنَصر؟ن،للهجرةالثانيةالستَنةفيالكبرىبدرغزوةفي

ضداقتصاديةلحربخرجوالقد،للجهادخرجوامابدرإلىخرجواالَّذين

القافلةفرًتولما،لقريقعيرلملاقاةخرجوالقد،قريثىفيالمكئلةالوثنتة

فَامنتَجابَرَئكنمتَ!منتَغيثونَإذ):المعجزة؟نت،القتالالمسالينعلىوفرِضَ

نَصَركئموَلَقَذ)،91:الأنفالأ!ئرْدفينَانمَلائكَةِمِنَبِأقيممِدْكنمائيلَكمْ

يَكفيَكمألَنيئؤمِنينَتَقوذإذ،تَ!ثنكزونلَعَفكمآلئهَفَاتْفواأذِلْةٌوَأئتمبِبَذيىألئه

وَتَتفواتَصْبِرواإنبَلَى،ئنْزَيينَالملائِكَةِمِنَآلافيبِثَلاثَةرَبكنمئمذكُمْأن

،!مسَوًيينَالملائِكَةِينَآلافيبِخمْسةرَئكمئمْدِذكمهذافَؤرِهِمْمِنوَيَاتوكم

.123،124،1251:عرانآل)

قبيلرئهط!النْيئناشدلقد..انكسارأليحقلالموقف؟نما..بدرفي

ف!شا...")1(ئعبدلااليومالعصابةهذهتَهلكإنالفهم":قالًلأالمعركة

بدرفيالئصروليكؤن،وصدقأحقأمعهااللهأنالمؤمنةالفئةلتعلم،المعجزة

المسلة.الأئةأر؟نلتثبيتدافعةمعنوئةروخا-الكفرمعمسفحلقاءأوْل-

173:ص،2:بر،الحلبيةوالسيرة.691:ص،2:!،هثامابنسيرة)1(
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دائمةالمعجزةوليست،أسبابأللن!رأنَّ،نفس!ثاالمؤمنةالفئةتعيوليم

الله.سنهااتَتيالإسلأماستراتيجئةإلىخللتربعندوخامئَة،الوقوع

منالئصرشلبَلقد،نصربعدهزيمة،اخد؟فتذللثالمؤمنونيعيليى

اللهتأييدأَنالاقَةهذهلتعلم،أعينهمبائمالنَصرشهدواأنبعدالمسالينأيديبين

وَأطِيفواآلثهَأطيغوافلْ):لمنهجهتطبيقهاوبقدر،اتباصا/لأوامرهبقدرلها

تَفتَذوائطيغوةوَإنخفلتنممَاوَعَلَيكنمخمّلَمَاعَلَيهفَإنْاتَؤئوافَإنْألزشولَ

وَعَمِفوامِتكمآمَنواائذِينَاللةوَعَدَ،انفبينالبَلاغإلأآلزشولِعَلَىوَمَا

لَفموَلَيمكتئقَنلِهِنممِنائذِينَآمنتَخلَفَكَمَاآلأزفينجيلَيَ!نتَخلِفَئهمالصئايحَاتِ

ئشرِكونلاَيَفبدوتنِيىأفنأخَؤفِيمبَغدِمِنولَئبَذلئفنملَهمارتَضَىآلذِيدينَفم

.(54055:النور1،!الفَاسِقونَفمفَأولئِكَذيكَبَفدَكَفَرَوَمَنشَيئأبِي

.الإسلامتطبيقنيالنْ!رإنما،الإسلامإلىالانتسابفيالنصرفليس

عليهمتمليهبماالمؤمنينالتزاممعالنصربل،الإيماناذعاءمعالنصروليس

.)1(معانمنإيمانكلةتحتويهوبما،إيمانكلة

قيامحتىالمؤمنةالفئةلتعلم،الإسلامجندبينالثهورسولهزيمةفأُحد

النصر.قواعدخرقمعنصرلاأن،السَّاعة

ذلكوظهر،بكثرتهمالغجبالمجاهديننفوسفيدخلأنبعد..خنَينوفي

تغنيلاالكثرةهذهأنوجلعزاللهأرا!،"قلةعناليومنفلَبلن":بقولهم

اللهوأكرم،العددبكثرةليسالنَصرأنالموتبيَّن،فَهُزِموا،شيئأاللهمنعنهم

،وطانوالاًالأرضخسارةصورةولا،،1الهزامًل!3باسورةالكريمالقرآنفيلاتوجد()0

وسورة،11الأنفال"وسورة،"الئصر11صرةتوجدولكن،البلأدقلبنيالعدوودخول

وتوليةالاخهزامالمعارلىُمنيعرفونلاالذينالقادةسورةإنها،عليهايدلا!االأنفال

إخفاقاْ،ولافشلاْولاهزيمةيرفونلا،والغنائمالئصرالمعاركمنيعرفونولكن،بارالأ

الفوز.تتبعائتيالأنفاليعرفو!بل
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أرادحين،جيشمنأعظمترابحفنةف!نت،النَّصرلهوحقَق،فثبتهرسولهِ

احُد.درسالمسالينكفىفقد،كذلكتكونأنالثهالا

أنَّيوضح،الواعيالفا!،المتفخصالدَّارستصفحالتَاريختصقحإِنَّ

عواملوللهزيمة،تحفقهعواملللنصروأنً،أسبابهاوللهزيمة،أسبابهللنصر

.أسبابيمةوللهز،نواميسللنصر،تسببها

.الإسلامعرففيتتغترولاتتبذَللابأسبابيتحققالنَّصر

الثَّابتةالأسبابعنيُبْعِذسببطرأفكالا،مختلفةبأسبابايكونوالاضهزام

الزلأقة،وفي،نهاوندوفي،القادستةوفي،اليرموكففي.الهزيمة؟نتا،للنصر

.الإسلاماختطَّهاالَّتيالاسسكنالنصر؟ن..جالوتعينوفي،حِالينوفي

ن؟..العقَابوفي،بواتييهوفي،الجسروفي،خنَينوفي،اخدوفي

.الإسلامكنهاالَّتياَلنصرأسبابعلىطرأخللبسببالا!زام

**

أجسامصقلت،الصحراءإنَّهاقائلفن..النَصرأسبابعنكثيرونوفتش

فارسفيوالنَعيمالتًرفأبناءعلىفانتصروا،البنيةأشداءوجعلتهمالعرب

.والروم

علىفتغلَّبت،الزَاحةمنتهىفيوهيقواهاوخدتأفةإنَّهاقائلومن

.الاقتتالطولوأ!كهما،الحروبكثرةأتعبتهمادولتين

ربطفأمًن،المعركةدخلالذيالجديدال!ئلاحذلك،المحلإنَّه:وقالوا

.الإمداداتوصولوسهَّل،الخلأفةبمركزالجبهات

بعيداًالموضوعوتناول،الافةهذهانتصاراتأسبابعنالباحثتجرَّدولو

تركلو،والتشويهالذَسأ!هاومن،لهابعضهمتفزغالَّتيالأغرأضعن
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صعوبةلا،واضحاًسهلأًالجوابلوجدوا،الرخيصةأغرا!مالأغراضأصحاب

مطلقأ.ملأمحهفيكوضولا،عنهالتفتيشفي

النَبويَّةوالسئنَّة،الكريمالقرآنمنكُلرحمهالَّذيالإسلاميالنَّهجإن

غدتلأنَّهابهايجودبل،بروحهيتثمبثلاجعلتهتربيةالمسلمرئى،الشَّريفة

:معلومبأجرمنهاشتراهالمنباعهاأنبعد،عندهأمانة

يمَّاتِفونَالجَئةَتفئمبِأنوَأفوَالَفمْأتفسَئئالْفؤميينَمِنَآنثتَرَىاللهَإنْ)

وَالفرآنوَالإنْجيلِالتْؤرَاةِفيحَقآعَلَيهِوَغدأوَئقتَفونَفَيَقتفونَاللهِسَبِيلِفِي

آلفَوْزفوَوَذيكَبِهِبَايَغتمْآلذِيببَيعِكئمثاسنتَنمثِزواآلثهِينَبِعَفدِهِأؤلَىوَتن

.[111:التوبة)،!العَظِيئ

يحئونبقومجئتم:لأعدائهيقولعنهاللّهرضيالوليدبنخالد؟نلذلك

الثتَهيد،ثوابلعظيماللّهسبيلفيالموتأحئواإخهم،الحياةتحئون؟الموت

اللّه،سبيلفيأغزوأنلوددت،بيدهخمَدنفسوالذي":عيهذبقولهمؤمنين

.")1(فأقتلأغزوثم،فأقتلأغزوثم،فأقتل

تداعىأنيونتك)،:فقالالمستقبلداءأيضأعيسهالنَّيئحدَّدالمعنىوبهذا

اللهرسوليا:قالوا،قصعتهاعلىالاكةكاتداعى،افقكلمنالاممعليم

السئَيل،كغثاءغثاءتكونونولكن،كثيريومئذأنتم:قال؟يومئذبناقِقَةأمِن

الوهن؟وما:قالوا،الوهنقلوبمفيويجعل،عدوِّ!قلولامنالمهابةيترع

.")2(الموتوكراهيةالحياةحبا:قال

و؟نتا،الكرامةهانت،الموتوكرهت،الحياةالأقَةأحبتمافإذا

أعداؤها.أسوارهاوعلأ،الهزيمة

عليه.متفق)1(

5/278:حنبلبناحمدالإماممند
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كلفيوهو،عندهأمانةإنَها،ملكهليستالإسلامعرففيالمسلمروح

المواقفمنالكثيرلنايف!ئرماوهذا..اشتراهالمنلبذلهااستعدادعلىلحظة

بهااستقبلواوائَتي،فتوحاتهمفيالمسالونسجلهاالًتيالعظيهةوالمواقف،المدهثة

فيفالمثتَهادة؟المؤمنتحفة-الموتأي-وهولاكيف،وابتسامةبشوقالموت

مترلة.تعلوهالاعظيهةعاليةبمترلةفوز،الحقالمسمعرف

كلقبلالزوحفياللهحبأَتجعلقويمةلتربيةنتيجة،الشَّهادةوحب

وَأفواذوَعَشِيرَتكموَأزواخغوَإخوائكنموَأنجنَاؤكنمآباؤكنمكَانَإنتل):حب

ألئهِمِنَإلَيكمأحَمثتَزضَؤنَهاوَمَساكِنكَسَادَماتَخشَؤنَوَتجَارَةافتَرَقتفومَا

آلقَؤمَيَفدِيلاَوَآدئةبِأفرِهِأدئةيَاُتيَحَتْ!فَتَربْصئواسَبيلِهِفيوَجِهَادوَرَسويهِ

.2،1:النوبة1،!الفَاسِقينَ

وغضبه.اللهعذابانتظروا:أي!بِأمْرِهِاللهيَااتِيَحَتىفَتَرَئصئوا)

،العسكريالجهادصددني،الكتابهذامنالاكبرالقسمفيونحن

لهاالاخرىالإسلامئةالجوانب؟نخاوإن.الهزيمةيسببوما،النصريحققوما

..المسلمالفردعندالتربيةبأسسومباشرةوثيقةعلا-مة

فيالكبرىوالمعركة،الأصغرالجهادهوالإسلامفيالعسكريالجهادإن

الاكبر،النَصرحقًقوهواهنفسهعلىانتصرفن،والهوىالنَفسجهادالإسلام

الأصغر.الجهادمعركةفينفسهعليهوهانت

من":الأرضفيكالتهلإعلأءإلا،للّهإلاَّيقاتللا،للّهنفسهباعومن

."اللهسبيلجمأفهو،العلياهياللهكالةلتكونقاتل

الهزيمة.تكون،االدفهيالغنيهةتكونوعندما،لغنيهةقتالفلا

تَقْتلوفمفَلَمْ):بشريةبقوةالعجبمعالإسلأمقاموسفيقتالولا

.171:الأنفال)،!رَمَىاللهَوَلكنَّ،رَمَيْتَإذْرَمَيتَوَمَا،قَتَلَفمْاللهَوَلكن
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اضهزاماً.النتيجةتكون،عنهيغفلونأو،رئهمالمجاهدونين!ىوعندما

وانقسام،الإم!ناتاوتشتُّت،الكالةفرقةمعالإسلأممنهجفيقتالولا

،!مَزصئوصنبتيَاننفمكَأصَفآسَبِيلِهِفييقَاتِلونَائذِينَيجمثاللهَإن):الصَّف

.منهزمون!،كالةوتفرقتنازعيرافقهموفقَاتِلون.(4:الضفأ

وأ،يَّةعنصرأو،قبلئةأو،عصبئةمعالإسلأممنهجفيقتالولا

قفوبِهِئمفِيكَفَزواالذِينَجَعَلَإذ):الجاهلئةسماتمنذلكفكل،شعوبتة

انفؤمِيينَوَعَلَ!رَشويهِعَلَ!سَكِينَتَةاللةفَأثزَلَ،الجاهلئةِحَمئةَانخمئةَ

عَلِيهأ!فَيءيكلاللةوَكَانَوَأهلَهَابِهَاأحَقوَكَائواالتقوَىكَلِمَةَوَأنزَمَفنم

تكون،جاهليةعنصريةأوقبليَّةعصبيةأجلمنفقتال،261:الفتحأ

يمة.هز:النتائج

:الأسبابإتيانغيرمنأو،تواكلأوارتجالمعالإسلأمفيقتالولا

اللهعَذؤبِهتزمِبونَانخَيليرِبَاطوَمِنْقُؤةمِناسْتَطَفتمْمَالَفنموَاًعِذوا)

ارتجالقتال،إعْدَادبلأقتال،أسباببلأوقتال.(.6:الأنفالأ!وَعَدؤكئم

."منهزمون":النتائجتكون،وتواكل

أيهايَا):بالفرارأوبالهزيمةواحدجنديتفكيرمعالإسلأمفيقتالطولا

يوَئهِنموَمَن،الأدْبَارَئؤَلوفئمفَلاَزَحْفأكَفَزواائذِينلَقيتئمإذَاآمَئواائذِينَ

اللهِمنَبغَضَمببَاءَفَقَدْ،الئَةإلىئتَحَيّزأأوْلِقتَاليئتَحَزفأإلأدئرَةيَؤمَئذ

.(15/16:الأنفال1!الْمَصييزوَبِئْسَجَهَئئموَمَاوَاة

فوَتنَااللهمَاكَتَبَإلأئصِيبَنَالَنْفلْ):عقيدته!مؤمنينبلأوقتال

إخدَىإلأبِنَاتَرَئمئونَهَلْقلْ،الْفؤْمِنونَفَلْيَتَوَكل!اللهِوَعَلَىمَوْلاَنَا

أوْعِنْدهمِنبِعَذَالباللهئمييبَكئمأنْبِكمْنَتَرَئ!نوَنَحْن،اثخم!ننَيَيْنِ)1(

.الثهادةأوالنصر:الحمنيينإحدى)1(
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5/52:التوبةأ!فتَرَثصئونَمَعَكمْإنافَتَرَئصوا،بِأيْدِينَا f)،تكونقتال

هزائم.نتائجه

تُفجِئكَرَأيتَهُمْوَإذَا):"منافقون"الجيشوفي،ناجحقتالولا

صعيحَةكليَخسَبونَفسَئدَةخمثئمثكَأنفمْلِقَوْيهِنمتَمنعَغيَقوئواؤإنْأجْسَائفمْ

فقتال،(4:المنافقون)!ئبئفَكونَاًنىاللةثَاتَلَفئمفَاحْذرفمْالْعَذؤفئمعَلَيْهِم

."منهزمون)):النتائجتكون،سوءبطانةمع

تَكونواوَلاَ):النَّاسأماموزهواًومفاخرةًبطراًالإسلامفيقتالولا

واللةاللهسَبِيلِعَنوَيَصئذونَالئاسِوَرِئَاءَبَطَرأدِيَارِفيمِنْخَرَجُواكَائذِينَ

:وحدهاللهسبيلفيقتالبل،(47:الأنفالأ!فجيمليَعْمَفونَبِمَا

وقتال،(8:الأنفالأ!ائفجْيىفوقَكَرِهَوَلَوْالْبَاطلَوَئبْطِلَائحَقيئجق)

اخهزامأ.النتائجتكونالناسورئاءبطر

مَنفَمئهنمعَلَيهاللهَمَاعَامَذواصَدَقوايىجَالًالْفؤمِيينمِنَ):الإسلأمفي

بِصيذقهِنمالمئادِقينَاللةييَخزِيَ،تَبْدِيلأبَذئواوَمَايَتتَظِزمَنْوَينْفمْنَحْبَهُقَفَى

رَحِماً!غفورأكَانَاللهَإنْعَلَيْهِنميَتوبَأوْشَاءَإنْانفنَا!قينَوَيُعَذّبَ

.23/341:الأحزابا

،المسالونالفاتحونحملها،منهجهفيالإسلامقررهاالَتيالنَّصرمقومات

تتغيَّر.ولالاتتبدَّلالمسمالفاتحخُلقِفياالعاوعرفها

ممروفأبقا!،العاصبنممروجيشإلىزسئلاًمصرعظيمالمقوقسبعث

لفتحوهيأ!،الإسلامربَا!جندحياةعلىخلألهااطلعوا،وليلتينيومينعنده

:قالوا؟رأيتمكيف:سألهمالمقوقسإلىالرسلعادتولما،الكنانةأرض

منإليهمأحبوالتواضع،الحياةمناْحد!إلىأحبالموتقومأرأينا،)

-الترابع!جلوممهموإنما،!مةولارغبةالذنيافيلأحد!ليس،الرفعة
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ولا،وضيعهممنرفيعهميعرقما،منهمكواحدوأميرم،ركبهمع!وأ!ههم

يغسلون،أحدمنهمعنهايتخلفلمالصئلاةحضرتوإذا.العبدمنالسيد

.")1(صلا!مفيويخشعون،بالماءأطرافهم

استقبلواهؤلاءلوأن،بهيحلفوائذي":المقوقسذلكعندفقالط

."!أحدهؤلاءقتالعلىيقوىوما،لأزالوهاالجبال

مقزنبنالئعمانبقيادةفيهاالرائعالمسالينوانتصار"نهاوند"معركةوبعد

يطلب،الضينملكإلماهدايايحملرسولاًالفرسكسرىيزدجردأرسل،المزني

علىحقأأنعرفتقد:كسرىلرسولالصفينملكقال،والنجدةالعونمنه

أخرجوآاتَذينالقومهؤلاءصِفَةَليفَصِفْ،غلبَهممَنْعلىالملوكإنجادالملوك

القليلهؤلاءأمثالطيبلغولا،منموكثرةمنهمقِقَةًتذكرأراكفإني،بلأدأمن

فيم.وشرًعند!بخيرإلآَكثرتممنأحمعفيهامنمتصفائَذين

أحببتَ.عاسلني:يزدجردرسولفقال-

بالعهد؟أيوفون:الصئينملك-

نعم.:يزدجردرسول-

؟يقاتلوأأنقبللميقولونوما:الصّينملك-

أجبتاهمفإن،دينهمإمَّا:ثلأثمنواحدةإلىيدعوننا:يزدجردرسول-

.المنابذةأو،والمنعةالجزيةأو،مجرا!أجرونا

؟أُمراء!طاعتهمؤكيف:الصّينملكُ-

.لمرشد!قومأطوعُ:يزدجردرسول-

01/11:ص،\:حب،الزاهرةالنجوم)1(
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.يزدجردرسولفأخبره؟ئحرِّمونومائحلًونفا:الصئينملك-

عليهم؟ماحزممجفونأو،فمماخفلأيحزمون:الضينملك-

لا.:يزدجردرسول-

حرامهم،ئحفواحتىأبدألاعلكونالقومهولاء!إن:الصِّينملك-

.حلا!ومجؤموا

رسولطفقال،مطايا!وعن،مأخبره،لباسهمعنأخبرني:قالثم

ووصَفَها.،العِراب)1(الخيل:يزدجرد

الصيِّنلملكيزدجردرسولوصفثم.هذهالحصوننعمت:الصفينملك

طوالدوافيصفةهذه:الصِّينملكفقال،بحملهاوانبعاثهاوبروكهاالإبل

.الأعناق

أبعثأنيمنعنيلمإنْه:فيهجاءيزدجردإلطكتابأالصِّينملككتبثم

القوممؤلاءولكن،عليْجمقبماالجهالةبالصئينوآخرهبمروأؤلهمجيشإليك

صبهمخل!ولو،لهدوماالجباللومجاولونصيفتهمرسولكليوصمفالذين

مالمثجهمولا،بالمساكنةمنهموارضَلسالمهم،ماوصفعلىمادامواأزالوفي

،1)2(
عيجوله.

ملكحديثوفي،المسالينانتصاراتأسبابأ!تتجلىالحادثتينهاتينمن

حتىأبداًلجكونلاالقومهؤلاءفإن":الاضهزاماتتبدأمتىأيضأتتضحالضين

."حلالهمويحزموا،حرامهميحلوا

(T)

***

الهجنة.منالسالمةالكرائم:العرابالخيل

172/173:ص،4:!،الطبريتاريخ
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التصرمقومات

هي:الئصرماتمقوٌأبرزإن،نقولأنويمكننا

وإعداد،وجسدياْروحيّأالرِّجالإعدادويشبهل:المعوكةثبلالإعداد-ا

.السئلاح

المدينةفيالتَدرلمجاميدانفجعل،التَّدرساأرضالإسلأمقدّسلقد

المؤمنينالإسلأئموجعلَ،حفاةالمتدزبونإليهايدخل،الجنةمنأرضاًالمنوَّرة

ركوبأو،الرَّميعلىتدربأوعبادةأوعلفإما،الوقتضياعيعرفونلا

حينه.فيالمعروفةالأسلحةهيوهذه،الخيل

يبدأ.المعركةقبلوالنفسيالزوحيبالانهزامالعسكريالانهزامويبدأ

بعديقولجمهوسلأالئي؟نولهذا.الشئَهواتأمامالاضهزاموبالتالي،الإيمانبضعف

الجهادإلىالأصغرالجهادمنرجعنا":المنؤرةالمدينةإلىغزواتهمنعودته

.،اوالهوىالنفسجهاد،الاكبر

**"

مكَةفيالعئاس!ين!النَّيئأبقىلقد:ناتهوإم!العدوقدرةمعرفة-2

بدرفيقريشجيشعددمعرفة!استطاع؟.وتحر؟تهاقريشعلىلهعينأ

اليومئَة.ذبائحهاعددمعرفةمن

فيهوبات،الفرسجيش"الأسديطلَيْحة"دخلالقادسيَّةمجركةوقبيل

أحوالعنوقاصأبيبنسعدَأخبرطليحةعادولما،مافيهويتوسممجوسه

لهم.خداممثلهموأتباعهدا،ألفاْوعمثرونمئةوأضهمالفرس

)2(والهزيمةالنصعوامل17
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الهزيمةإلىامَّةاقرب،واستعداداتهقدراتهمعرفةدونعدوَّهاتقاتلوافَةٌ

النَّصر.إلىمنها

***

فقط%25و،لالعنويات%75اليومالعالمدولتعطي:المعنويالتوجيه.3

وجعل.قبلمنالمعنوئةالزوحعلىركزالإسلاملذلكُ.جيوشهافيللأمورالمادئة

.."معكالبحرلخضناههذابنالوصاوالله":عل!لقائدميقولونأتباعه

فيالمجاهدينعندالمعنويَّةالروحجعلتالتيهي،الروحيَّةالإسلأمتربية

:الأؤج

وهو-أخدفيحاربا،شديداًعرجاًأعرجصحابي:المجوحبنصرو

.هذهبرجتيالجنَةسأدخل:يقول-مجاهد!إنمعذور

أمْهوالأحياءأفييراهمَنأحدبعد!اولالنَيئإليهأرسل:الربيعبنسعد

وقل،المتلامعنياللهرسولطَأبلغ،الأمواتفيأنا:سعدفقال،الأمواتفي

وأبلغ،أمَّتهعننبئاًماجزىخيراللهجزاك:لكيقولالربيعبنَسعدَإن:له

عندلملاغذْرإنَه:لميقولالربيعبنسعدإن:لهموقل،السئَلأمقومَكَعني

.تطرفعَثنَوفيم!-لمنبيمإلىخلِصَإناللّه

فيالقتالاشتدَّعندماالمامةيوم:الأنصاريالنضربنمالكبنالبراء

ألقونيالمسالينيامعثر:البراءقال،الكذابمسيالةفيها؟نالتيالحديقة

علىوقاتلفاقتحمهبالحديقةالمحيطالجدارعلىأشرفإذاحتىفاحيهل،عليهم

.جرحاً)1(وثمانينبضعأيومهافجرح،لالسالينفتحهحتىالباب

يابراءةوقالوامنهالمسلينمننفرتقدم،إيراننيتسترمدينةفتحعنداللهرحمهاستثهد)1(

الفرسفا!زم،واستثهدفيلنااهزمهماللّهم:البراءفقال!لناليهزمنمرئكعلىأقسم

.البراءواسشهد
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."؟!الموتاعلىيبايعمن":قائلأصاحمنابأ00اليرموكفي

اعززاللهـم":المسالينقائدالمزنيمقزنبنالنعماندعاء؟ن..نهاوندفي

نأأسألكإنِّياللهم،اليومشهيدأؤلالنعمانواجعل،عبادكوانصر،دينك

.(1اللّهيرحممأفنوا،الإسلأمعزفيهيكونبفتحاليومعينيتقر

:يقولجنديأاليرموكمعركةبدءقبيلحمععنهاللّهرضيالوليدبنخالد

المسالين،وأكثرالرومأقلما":خالدفقال."!المسالينوأقلَّالرومأكثرما"

الأشقرأنَّلوددتوالله،الرجاللابعددبالخذلانوتقلبالنصرالجنودتكثرإنَّا

."العدداضعفواوأنَهم..براء(فرسهيعني)

مماالمتيقننطق،بهذاينطقخالداًجعلتوتربيتهالإسلأمتوجيهإن

..لا،أعدائهمنمليونربعيعادللاخالدأصبحالإسلأمتربيةففي،يقول

:نقولهل؟إذنخالدقيهةفا،أعدائهمنمليونربعيعادلالأشقرفرَسُهبل

.إالمعنوئاتهذهبمثليكونالإسلأمهديعلىتربىفشعبلاغرابة؟!الملأيين

مجيباً:عبادةقال،مصرفتحقبيلالمقوقسكلأمالصامتبنعبادةحمعلما

إداًسووأشدمثليكلهمرجلألفأصحابيمنخلَّفتفيهنوإن،مقالتكععتقد"

وأدبرشبابي،وليتقدوأنا،منيالمأهيبلكنتيت!رأولومنظراًوأفظع،مني

وكذلك،جميعألواستقبلونيعدويمنرجلمئةأهابمااللهبحمدذلكمعوإني

."..رضوانهواتباعاللهفيالجهادوهتنارغبتناإنماوذلك،أصحابي

لاتغرن،ياهذا":المقوقستهديداتاعلىراذاْعنهاللهرضيعبادةقالثم

وآنا،وكثرته!وعدد!الرومجمعمنبهماتخوفناأفا،أصحابكولانفسك

نحنعايكسرنابالذيولا،بهتخوفنابالذيماهذافلعمري،عليهملانقوى

لحرصناوأشدقتاالمفييكونماأرغبواللّهفذلك،حقّاًماقلتم؟نإن،فيه

أمكن؟نآخرناعنقتلناإنعليهقدمناإذااللهعندلناأعذرذلكلأنَّ،عليهم
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ذلك،منإليناأحبولا،آقزلاعينناشيءمنوما،وجئتهرضوانهمنلنا

نإالدنياغنيهةبذللثلناتعظمأنإمَّا،الحسنَيَيْنإحدىعلىحينئذٍمنموإنَا

بعدإليناالخصلتينلأحبوإنها،بناظفرتمإنالآخرةغنيهةأو،بمظفرنا

غَلَبَمتكَييلَةيئَةينكَنم):كتابهفيلناقالوجلعراللهوإن،مناالاجتهاد

إلارجلمناوما،(924:البقرةأ!الضابِرِينَمَحَواللةالليمايِاذنِكَثرِةلئَة

إلىولا،بلدهإلىيردهوألأَ،الشهادةيرزقهأنومساخصباحأربَّهيدعووهو

كلاستودعوقدخففهف!هَئممنالأحدوليس،وولدهأهلهإلىولا،أرضه

."...امامناما!ناوانما،وولدهأهلهربَّهمناواحد

منبعهالأنالقمةفيروحوهي،المسالينعندالمعنويَّةالرُّوحمنصورهذه

وافة،منتصرةلابدامَّةالقمةفيجندهامعنوياتوامًة.والإيمانالإسلأم

شيئأ.عنهاسلاحهايغنيلناهَّه،منهارةجندهامعنويات

!أ":(التاريخعبرالحرب)كتابهفيمونتغمريمارشالالفيلديقول

في؟نتابل،التنظيمأوالتسليحأوالمعداتفيتكنلمالإسلأميةالجيوشممئزات

.")1(الإسلأميةبالدعوةإيماصهمقوةمنالنَّابعةالعاليةالمعنوئةالروح

***

محننطالنَيئ؟ن:!العدوعلىالتعمية"والامشعداداتالتحركاتمزية-،

شمالاْيتجهفقد،فعلاًيريدهااتَتيالجهةبعكسماغزوةإلىسيرهبدءفييتَّجه

ذلكوما،عدوهنحوالجنوبباتجاهسيرهيغيرماسرعانولكنه،المسيربدءعند

.العدوعلىالتعتيمقبيلمنإلاً

قال.العدوإلىأخبارهلاتصلجمما،أحياناًالطرقلاغلأقعدبيأمرو؟ن

فتحيالعميدتعريب،مها:صفحة،مونتغمريمارشالللفيلد"التْاريخعبرالحرب")1(

الفر.اللهعبد
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والأخبارالعيونخذاللهم":مكَةلفتحبالتهيؤأمرعندماوالستَلأمالمصئَلاةعليه

."بلأدهافي(نفاجئها)نبغتهاحتىقريشعن

أسارسرقةهدفها،منظورةغيرحرباًتخوضاليومالكبرىوالاول

ومعنوياتها،،واستعداداتها،وقدراتها،الحدشاسلأحهاومعرفة،أعدائها

إلىأقربوأئة،مهزومةافة،لعدوهاالأسارمكشوفةوامة..واقتصادها

النَصر.إلىأقرب،والككانال!ئزئة

*!كا

:يكررغزواتهقبيليخهوسلآالنَّيئ؟ن:ال!ثئعبمعالقيادةالتحام-5

."الناسأيْهاعيئأشيروا"

الثهَإن):واحداًصَقاًالداخليةالجبهةجعلوالمثتَعبالقيادةبينالتحامهذا

.(4:الضفأ!مَزصئوصنئتيَانكَائهنمصمَفآسَبِيلإِ!ييمَّاتفونَائذينَيحِمث

غمَرَرأىالَّذيوهو..لاكيف،القادسيَّةقبيلجندهسعدواستشار

!؟الفارسئةالمثَّرقئةالجبهةبشأنالنَّاسيستثيم

نهاوند.معركةقبيلجندهالمزنيمقزنبنالنعمانواستشار

رسلمالمستهوهذا،"منهمكواحدأمير!":إليهالمقوقسرسلوقالت

..أيضاًرستموقائدهكسرى

عنوانهاالعظيمالقرآنفيسورةوجلَعزاللّهجعل،المتَفوحدةولأ!ية

بالبنيان:نفسهاالسورةفيآيةوصفتهالذي،الواحدالضَفأي،"الضف"

.المرصوص

الاكيد،العسكرياضهزامهاقبلداخلياضهزامفيهيمفككةداخليةفجبهة

الهزيمة.إلىمنهاالنصرإلىأقربمرصوصبنيانهيوافَة

***
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بيد؟نت:الجهادبابفيماجهابنروى:الوطنيالممئلاح-6

لهفقال،فارسيَّةقوسبيدهرجلأفرأى،عربئةقوسعلشئل!اللهرسولى

.(،العربتةبالقوكماعليك،ارمها":عيثدالنًيئ

السِّلأحبصنعيأمرالإسلامأَنعلىقاطعدليلالشَريفالحديثوهذا

اتَتيالنَاميةالذولواقعاليوميثبتهوهذا،باستيرادهيقبلولا،المسالينبأرض

فيالاولهذهتحكغفإنَّ،الكبرىالدولمنمستوردسلأحعلىتسليحهافيتعكد

مبيعاتهافيوثروطها،جليتحمللأسلحةالمستورِدَةالذولوإم!ناتمقذَرات

المن!ئَقة.الدفاعيًةالقديمةالأسلحةأكوامفيواضحة

.الكبرىالنَصرمقوماتمنالوطنيفالسئلأح

"كا!

عنوبعدها،الإسلاميةالعقيدةوضوحإنَّ:ووضوحهاالعقيدةمتانة-7

فالمنطلق،أتبا!اوقلوبأذهانفيجليةواضحةجعلها،والتَكتُّمالأسرار

.)1(اوضحواالدف،واضح

قالأما،الخاصالقبيلةصنملواءتحتمغنمأولثآرإمَّايقاتلالأعرال!؟ن

فصار،الإسلأملواءتحتأما."هبلاعل،هبلاعل":اخدبعدسفيانأبو

الفكر،فيتجانساًجعلوهذا.((العالمينرباللّه"عقيدةتحتيقاتلالمسلم

كدوفيدويالمالقَيلوفي،جميعاًقامواالصتَلأةإلىقامواإذا..المنهجفيوتوحيدأ

دائماْأعدائهمإلىالمسالينرسلإجاباتجاءتولذلك..القرآنتلأوةمنالنَّحل

متجانسة:واحدة

منك،نقبلهاخصلةوبينكبينناليس":لالقوقسالصامتبنعبادةقال

الإيمانوهوألا،الحربدوافعأقوىويحركهمالقتالنحويندفعون-المسلون-العرب؟ن")1(

918:ص،ا،التاريخعبرالحرب"،مونتغمريمارشالالفيلد0"والعقيدة
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فينفسكتطمعولا،شئتأئهافاختر،ثلأثمنخصلةإلا،إليهانجيبكولا

يأ-المؤمنينأميرأمرهوبها-العاصبنممروأي-الأميرأمرنيبذلك،الباطل

."إليناقبلهمن!-فراللهرسولعهدوهو-الخطاببنعر

وفي،الشَّامبلأدجبهةوفي،الفارسيَّةالجبهةفيذاتهاتكزرتالكالاتهذه

الجزية،وإما،الإسلامإما:ثلاثمنخصلة،الضينأسواروعلى،الأندلس

.اطربوإما

والضَبر،،الْعِزَّة:مبادئهامنالمجاهدينفكرجانستالتيالعقيدةهذه

،يثاروالإ،والإخاء،والثَبات،والحذر،والقوة،والوفاء،والإخلأص

أوَقعوايبالونلافجعلتهم،المجاهدينقلوبمنتمكنتالعقيدةهذه...واليقظة

عليهم.الموتوقعأمْ،الموتعلى

وسعيه،ثابتهدفه،فكرياًمتجانسجيش،موحَّدةعقيدتهفجيش

منقريبوهومتفككجيش،متعدِّدةعقائدتتخاطفهوجيش..فوَخد

النَصر.عنبعيد،االزيمة

كا!*

:يقولوجههاللهكزَمعلي؟ن:"المثلىالقيادةأو!القيادةأهلية-8

نتقيكنا،القتالواشتد،الحدقواحمرّلا،الوطيسحميإذاالمعاركفيكنا

ن؟:الصحابةبعضقاللذلك،منهالعدوإِلىأقربأحديكنولم،اللهبرسول

الله.رسولخلفأشجعنا

.الرْدَّةحروبفيجليَّة؟نتالصِّدِّيقوعزيمة

صلاحإلىينظريكنولم،عجيباللقياداتعنهاللّهرضيعرواختيار

.الإمارةأوللقيادةصلاحهإلىبل،ذاتهفيالرجل
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:قالوا،أ!نيقدأمرعلىأستعملهرجلعلىدلوني:لأصحابهممرقال

في؟نإذارجلأْأريد:قال؟تريدفن:قالوا،فيهلنالاحاجة:قال،فلأن

منهم،رجل؟ئه؟نأمير!؟نوإذا،أمير!؟ئهَ؟نأمير!وليسالقوم

.فولاهصدقتم:قال،اطارثيزيادبنالرَّبيعفيإلأالصِّفةهذهمانعرف:قالوا

يكتب،ال!تبفبيكا،ولاهقدلرجلعهدبكتابةعنهاللهرضيعروأمر

عشرةليالمؤمنينأميريا:الرجلفقال،فلأطفهعرحِجْرفيفجلسصيجاء

نزعوجلعزالله؟نإنذنيفا:عرقال،منيمنهمأحدمادنا،مثلهأولاد

،الكتابمزق:قالثم،الرحماءعبادهمناللّهيرحموإنَّما،قلبكمنالرَّحمة

الرَّعية؟يرحمفكيفأولادهيرحماإذافإنَه

التصر.فحقَّق،للقادسيَّةوقاصأبيبنسعدعنهاللهرضياختارلقد

النَّصر.وحقق،العدولقاءعندالأسِنَّةأؤلف!ن،لنهاوندالنعمانواختار

خاصمكتبمع،والامراءللقادةلاتنقطعتعليهاتهكانتالتخيرهذاومع

المجيع.أخباريتتبع

عنهاللهرضيالوليدبنخالد؟نكيفيرىالإسلأميتاريخناومتصفًح

الشَّهيدالديننورعنوورد،زيادبنطارقوكذلك،بنفسهالحرلايباشر

."بنفسهالقتاليباشر،الجهادعلىمداوماً،العبادبمصالحمَعْنيأ؟ن":أنَّه

.(النَّممااتحقيقجماهامسبمثالمثلىوالقيادة،للحصرليستأمثلةهذه

"**

مايريدولمعرفةالهدفلوضوح-الصحيحةالقراراتإصدارعلىبالقدرةالمثاليالقائدويتحلى

.القراراتهذهتنفيذعلىوبالقدرة-تحقيقه
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لذلك،خالصةللعقيدة،للّهيقاتل؟نالمقاتل:لدنياالقتالعدم-9

ولما.وحدهاللهمعالمجاهدقلبليبقى،تحرق؟نتلقد،محزمةالغنائم؟نت

عنمواقفهمتزلزلتعدافالغنائم،للّهعاشتالمثالئةالتَّربيةالامَّةهذهزئيت

لتحصيلالذنياغنائمذلكعلىوزيادة،الآخرةثوابفاعْطيت،الجهادمواطن

الهزائم.تكونالغنائمإلماالنفوسمالتإنلذلك،المعركةبعدحاصل

المقاتلونونسي،لعبادهاللّهارتضاهاعقيدةلالنشرلدنياالقتالأصبحوإن

اقتلواالكَفَرَةأيهايا:اساًالمسالينوبينالكفاربينالحالتصبح،وشريعتهالثه

.الْفَجَرة

***

نتاثجآخرودراسة،العاليالتقدممتابعةبهاونعنى:المفاجأة-01

:العسكريالفكر

بدرفيقريشاًعمطالنَّيوفاجأ،وفرّاًكرّأالعرلاعرففيالحرب؟نت

.تُخرَقاائتيالمتراصئةالصفوفبنظام

الكراديس.بنظاماليرموكفيالزومالوليدبنخالدوفاجأ

الميهنةعليهمليلتفقصمدعنالقلبتراجعفيالفرسالمسالونفاجأنهاوندفي

.حصار!بذلكوتموالميسرة

قتالو؟لهالبحرقتالسحأل!بنسعدبناللهعبدجعلالضَواريذاتافي

سفنهم.معالإسلأمئةالسْفنبربطالرومفاجأعندما،البرفي

دخلتالَّتيال!ئنبنظامالنَّصارىتاشفينبنيوسففاجأالزَّلآَقةفي

...الزَاحةغايةفيوهيالمناسبالوقتفيالمعركةساحة
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عليهوتفؤت،العدوتبهر،والتخطيطالتنظيمفيالمبدعةفالقيادة

.أمرهمنحيرةفيوتجعلهالعدوتربكالَّتيالمفاجأةعنصروتصن.حساباته

***

ونؤجلها،نجاحهاأسبابمننتيقَنعندماالحربعلىنقبل:الحكه-11

الظلممنالرنمعلى،مكَةفيماحارلافيفالنَي.ا(هواتيةآغيرمادامت

و؟ن،الآتيبالْفَرَجويعد!،قلوبه!فيالصَّبريضعو؟ن،لأصحابهوالتعذيب

قليلأنتم":مجيبأ!يز2النَّيفيقول؟حقعلىألسنا:للنَّييقولممر

."ياعر

متينمةفيهاالإسلأمدولةوقامت،المنؤرةالمدينةفيالأسبابااكتهلتولما

الزَائعة.الانتصارات؟نخا،والاستعداداتالتربيةمككلة

مؤلمة.جدالنتائجتكونوإلاًمت!فئةغيرحربعلىإقدامفلأ

*"*

نإ:الئصرطريقلهممهدتوالزوحئةانخفقيْةينالمحامدصيفات+12

،الشعوبإلى!قي!مالفاتحونالمسالونبهاتحفَىالتيوالأخلأق،الطًيبةالسمعة

عندمايبكونحمصأهلجعلتائَتيهيالصئفاتهذه،الأعداءعنهموخذلت

.الروموجهفيمدينتهمأبوابيغلقونوجعلتهم،اليرموكإلىالمسلمالجيشغادر!

فيالآلافجعلتالَّتيوهي،قتيبةجيشيعشقونحمرقندأهلجعلتائَتيوهي

جعلتالَّتيهيالرفيعةالخلقيَّةالصِّفاتهذه..طارقجيشإلىينضونالأندلس

فيهاينتصروالإسلامفيتدخل،يقيةأفروجنوبوأواسط،آسيةشرقجنوب

إليها.السميوفتحملجيوشوصولعدممنالرنمعلى،وانتساباْعقيدةً

ينبغي.الذيالوقتفي،ينبفيالذيالكلعلى،ماينبنيفعل:يليبماالحكةغزفت)1(
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علىوفوزهالإسلأملانتصاروجيهينسببين؟نا،الطَئبةوحمعتهالمسمخُفق

إنَه،الاضرىالأمممقاتليمنشبيهلهليسالمسلمفالمقاتل.الاخرىالعقائد

حريَّة،ثناياهافيتحملعقيدةلنشرجزيرتهمنخرجالذي(المثاليالجندي

أجمع،للناسوجلعزاللّهكتابليبلغخرج،جمعاءللبمثريَّهوخيراً،وإنسانيَّة

."عليناماوعليهملنامالهم"إخواناًلوائهتحتفيصبحوا

***

وتخطيطه،تربيتهأروعوما،الإسلأمأعظمفا،النَصرمقوماتأ!هذه

قبلحيا!ممرِّعلىالجانبمرهوبةدولةيكونوااالذينالعرلاأيقظلقد

ويفتخرونيتغنونزالواماائتيانتصارا!مأروعليسطروابهموانطلق،الإسلام

الزْفعةعرب،بالإسلاموعرب،هزائمعرب،إسلأمبلأوعرب،هذايومناحتىبها

.الإسلامفيإلاَّذاتهاتجدلمالعروبةلأنَّ،والكرامةوالعرة

علىمرتالتياالزائمأسباب،الكتابهذاصفحاتفيالقارئوسيجد

أقتنا.

الهزيمةفإن،الفكرئةالنَّاحيةمنأما،تةالعسكرالنَّاحيةمنهذا

للأفةالئهايةبدءفعناهالفكريالانؤامأفَا،الامَّةكيانعلىتبْقِيقدالعسكريَّة

كلها.

لنرى،والواقعالتاريخخلألمنالفكريالصراعإلىننظرأنأحرانافا

لبعضبحثناخلألمنسنراهماوهذا،الإسلامإلىالعربتةامتناحاجةمدى

الَّذينالجاهلينجهلمنسنراهماوهذا.رهاوأف!أقَتناتغزوالتيالمفاهيم

أعدائها.أيديفيهدممعاولو!،الاقَةعلىالغيرةيظهرون
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المقذمة:هذهخاتمةفيونقول

معاركها.فيمنتصرة!ريبأمهّ،الوهنتعرف!أئةإن

منهؤمة.شك!أئة،أبنائهاتلوبفيالوهنئذفأمهّوإن

إيمَافألَزَادَهثمفَأخشَؤفنملَكنمجَمَغواقَذالئاسَإنالئامنلفئمقَالَالذِينَ)

يَفسَسْئئ!لنموَفَضئل!اللهِمنَبِنفمَةفَاتقَلَئوا.الوَكِيلويخغمَأدئهحَشئنَاوَقَا.لوا

.(174و173:عرانآل1،!عَظِيمفَضنل!ذووَاللةاللهِرِضنوانَوَاتًبَغواسوة

النصير.نعموهو،المولىفهو،نبدأاللهبركةفعلى

بوطيكلأضوتي

2226ب.ص

يةصر-ثمق
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القاثدأمرنحالفة

العَسكريةالخطةوَخرق

تخونفمإذؤكذةاللةصتاجمَئئموَلمَذ)*

الأفيبطؤتنازكتغتمثنتغإذَاختْىبِإذيخيما

قنينكَمتيئونمَاأرَاكنممَابَندمِنوَكصَيتئم

صَرَلَكنملئمألآنجرَةَيذيُيىمَنؤيتئمأدذتيايذئيى

لضنليذوؤاللْةعتئغعَفَاؤلقذييَنتَليَكنمعَتفنم

(152عرانآل01!آلئؤينينكقى

ألجَنتانيألتقىيَؤتميتئنمتؤلوااثذينإن)ه

عَفَاوَلقذمَاكَ!تئوايبغميال!ثئيطانأمنتزَ.لفئمن!اإ

.!رحيئغَئوزللهَاإنغتفنمللةا

.1551:عرانآل)

إلىقريثىفلولاورجعت،للهجرةالثًانيةالسنَةفيبدرفيالمسالونانتصر"

وآباؤ!أبناؤ!أصيبممن،رجالهاقلوبالهزيمةفعصرت،منهزمةمكَة

جهل،أبيبنوعكرمة،ربيعةأبيبناللهعبدومنهم،بدريوموإخوانه!

قدعَّداًإن،قريقيامعشر:فقالوا،سفيانأبافكلًموا،اميَّةبنوصفوان

مع؟نتاالتيالقافلةماليعني-المالبهذافأعينونا،خيار!وقتل،وتر!

..ففعلوا.ثأراْمنهندركلعلنا،حربهعلى-سفيانأبي

ثامة،وأهلكنانةبنيمنتابعهاومن،وحديدهامجذهاقريشخرجت

قائدوهو-سفيانأبووخرج،يفروالاوأنالحفيظةالقاسبالطعنوخرجوا
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قريشونزلتنزلحتى،ربيعةبنعتبةبنتهندزوجهومعه-يومئذالنَّاس

.اخد)1(قبليالواديببطن

رأ!اقد":لالسالينالم!تَلامعليهفقال،الأمروالمسالون!صالنَيئحمع

أدخلتآنيورأتحا،ثالأسيفيذبابفيورأيت،تذبحبقراًرأيت،خيرأواللّه

.")2(المدينةفأولتها،حصينةدرعفييدي

قريشويقاتل،بالمدينةيقيمأنأرادلقد،جليأواضحأالنْيرأيكان

تلكومن،منامنبدأتالقائدالرْسولأمرنحالفةولكن.تحصينهابعدفيها

الهزيمة.بدأتافالفة

إليهماللّهيارسولنخرج:!تنولللنَيقالالناسمنبدرأيشهدافن

وليبلواَكا،بدرأهلأصابماوالم!نةالفَضلمنيصيبهمأنورجوا.نقاتله!

القهساقهفقد،الثهوندعو،اليومهذانتهنىكنا:وقالوا،بدريومإخواضمأبلى

المسير.وقربإلينا

عندنقاتلهماإذااللهيارسولنقاتلهممتى:الأنصارمنرجلوقال

شِعبنا؟

الجنَة،لاتحرمنااللهياني:-اسابنيمن-ثعلبةبنمالكبننعيموقال

بآني:نعيمفقال؟بمَ:يخصاللّهرسوللهفقال.لأدخلنَهابيدهنفسيفوالذي

واستشهد،صدقت:اللهرسولفقال،الزَحفيومولاأفر،ورسولهاللهاصا

.بأحد)3(عنهالفهرضي

()\

(2)

)3(

معجم"أحَدغزوة؟نتوعنده،س!الهافيميلقرابةالمنوْرةالمدينةربينبينهجبل:أخد

.90111:ص،ا:!،البلدان

لابنالئبوئةالئيرة،2/301:التْاريخفيال!مل،3/16:هامابن،1/001:الاكتفاء

2/3:الأثرعيون،3/21:كثير

2/305:الطْبري
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عنهمجَئئاأنَّايرونلا،أعدائناإلىبنااخرجاللهيارسول:آخروقال

إلىيتناهواولم،العدوإلىالخروجإلأالنَّاسمنكثيروأبى..وضفنا

..لا،اللهرسوللأمرالتحذيروحفيها،مقصودةمخالفةلا،!ننطاللهرسول

.بدر)1(لأهلما؟نلهمليكون،عدو!إلىاندفاعأبل

نحالفتهمعلىندمواأنومالبثوا،الحرباأداةلبسحتىالثهبرسولزالوافا

عادواوعندما،العاطفيالاندفاعمنالعاصفةتللثتلاشتعندما،القائدلأمر

اللّه.رسولبطاعةالإيمانوتحكيمالعقلإلى

بالجدوأمر!،وذكَّر!،الناسووعظ،الجعةعيهآاللهرسولصلى

فياذنثم،فلبسها)2(بلأمَتِهِفدعا،وصلأتهخطبتهمنانصرفثم،والجهاد

أمرئا:قالواالرأيذويمنرجالذلكرأىفالا،بالخروجالناس

الوحيويأتيه،ومايريدبالئهأعموهو،بالمدينةنمكثأن!الئهرسول

إذالنيينبغيما:لقال.أمرتنا!امكثاللهيارسول:لقالوا،ال!ئماءمن

دعوتموثد،يقاتلحتىيرجعالعدوأنإلىبالخروجوأذن،الحربلأتةَأخذ

)1(

)2(

التالية:المعتهدةالكتبني،البحثهذانموص

بعدها.وما01:صفحة،الرابعالجزء،والنهايةالبداية-

بعدها.وما301:!فحة،الثافيالجزء،الئاريخفيال!مل-

بعدها.وما994:صفحة،الثانيالجز،الطبري-

ومابعدها.24:صفحة،الثانيالجزء،الثافيالمحلد،خلدونابن-

بعدها.وماYYA:صفحة،الثانيالجزء،11الحلبيْةالسئيرة"العيونإنسان-

بعدها.وما14:مفحة،الثالثالجزء،هثاملابنالنبوئةاليرة-

وقد،بهولةإليهاالرجوعيمكن،الثريفةالأحاديثكتبفيأيضأموجودةوالنصوص

رئيمي.بثكل(،وننهايةالبداية"هنااعتدت

،12:بر،المربلسان،(لأمةكهاللاحيبهْىوقد)"لؤم!وجمعها،الدرع:اللأمة

532:ص
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إذاالبأسعندوالصْبر،اللهبتقوىفعليم،الخروجإلافأبيغالحديثمذاإلى

."فافعلوابهاللّهأمرلمماذاوانظروا،العدولقيغ

بأحد،نزلحتىرجلألفو!،والمسالون!ورطاللّهرسولفخرج

.آلافثلاثةمعهمومنالقرشيونوالمشركون

فبقي،مئة)1(ثلأثفيسَلولبنابيّبناللهعبداللهرسولعنورجع

المدينة،منالخروجعدمأبَيئبنالثهعبدرأي؟نلقد.مئةسبعفياللهرسول

بمنفرجع،الناسأئهاههناأنفسنانقتلعلأمماندري،وعصانياطاصم:وقال

حرامبنعروبناللهعبدواتبعهم،يمبوالرًالنفاقأهلمنقومهمناتبعه

قومملاتخذلواأناللّهأذكرأياقوم:فقال،اللهعبدبنجابروالد،السمالي

ولكنا،أسالنالمماتقاتلونانمنعلملو:قالوا.عدو!منحضرعندماونبيم

اللْهأبعدلم:قالالانصرافإلاَّوأبواعليهاستعصوافالا،قتاليكونأنلانرى

!نز!.نبئهعنمفسيغني،اللهأعداء

وجل:عزبقولهالمرادونمالقوموهؤلاء

اذتعواأوِالئهِشبِيل!يي!اتِفواتعَالؤادفنموَ!يلَنَاتقواالذِينَوَليَنلَمَ،

يَتودلنَلِلأيمَانيتهُنمألزبُيَؤمَئِذلِفئترِئنملائبَننَاكنم!تَالأنَنلَئملؤثالوا

.(167:عرانال1،،يَفتنونَبِمَاأكلغوالثةئنوبِهِنمييمَاليسَبَأفوَاهِهنمإ

القتالوقوعلأنذلك،ألاتبعناقتالاًنعملوقوالمفي؟ذبونأنَّهميعني

فيه.ولاشكلاخفاء،واضحبَئنظاهرأمْره

بثلثسلولبنأبيبناللهعبذط!النبىعنانخذل،وأحدالمدينةبينالمسافةمنتمفني)1(

4،9/:والنهايةالبداية).وصافيأطاصم:فقال،لحيانتهتبريرأوجعل،الجيق

.(2/301:التاريخفيال!مل،2/17:النبويْةالئيرة،2/،05:الطبري

-32-

http://www.al-maktabeh.com



واقععلىنئذهايَّةعسكرخطةوضعلقد،ينالهاهدعلظالنْيئنطم،أخدوفي

جبيرعلىبنالثهعبدبقيادةراميأخسينوضعأنّهمعالمهاأ!من؟ن،المعركةأرض

:يسمعونوالرماة،الزماةلأميركتيبةءلذوقال،الجيشمؤخرةيةلحا،)1(الجبل

سَ)2(

م!نكاوعلينافاثبت؟نتالناإن،خلفناياتونامنلاعنابالنبلالخيلنضح

قبلك.مننؤتينلا

رأيكو!وإن،فلأتبرحواعليهمظهرنارأيبهوناإنلاتبرحوا:عثاسهوقال

حتىتبرحوافلأالطيرتخطفنارأيكوناإن:وقال،تعينونافلأعليناظهروا

أرسلحتىتبرحوافلأوأوطأنا!)3(العدوعلىظهرنارأيبهوناوإن،إليمأرسل

إليم.

فحسو!،وعدهاللهوصدقهم،المسالينعلىنصرهاللهفأنزل،القتالوبدأ

عليها.مطبقةفيهالاشكالهزيمةو؟نت،قريشكشفتحتىبالسيوف

عتبةبنتهندخدمإلىأنظررأيتنيلقدوالفه:العوامبنالزبيرقال

قليلأخذهنمادون،هواربمشيهراتوصواحبها-سفيانأبيزوجة-

ظهورناوخلّوا،عنهالقومكشفناحينالعسكرعلىالرماةمالتإذ،ولاكثير

وانكفأفأنكفأنا،قتلقدعداًإنألاصارخوصرخ،خلفنامنفأتينا،للخيل

.)4(منهمأحدمنهيدنوماحتى.اللواءأصحابأصبناأنبعدعليناالقوم

)1(

)2(

)3(

(؟)

،4/14:والنهايةالبداية،2/92:كثيرلابنالنبوئةالمئيرة،2/501:التْاريخفيال!مل

جنوبويقع،اليومالرماةبجبلالمسيهْى،عينينجبلفيالرماةوتمركز،2/18:هشامابن

.القيادةمقرعنمترأوخسينمئةبعدعلى،المسالينمعسكرغرب

الفع.:انضح

.(وطا:اللان).قتلىولمعليهمثينا:أوطأنالم

:الاكتفاء،4/34:والنهايةالبداية،3/155:الاصنصالزوض،2/922:اطلبئةالئيرة

1/201
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النّصروتم..بلأءيومو؟ن،العدومنهموأصاب،المسالونانكشفلقد

بناللهعبدكتيبتهمقائدتركواولماذا.الزماةنزلفالاذا.لقريشالعسكري

جبير؟

فقال؟تنظرونفاأصحابمظهر.الغنيهة.قومأي.الغنيهة:الرماةقال

لمماقالأنسيتم،لاتبرحواأنءلمحهالنيإل!عهد:جبيربناللهعبد

!!الغنيهةمنفلنصيبنالناسلنأتينواللّهإنا:فأبوا؟اللّهرسول

ممزقينونزلوا،عثصالقائدالرسولأمر.الفهرسولأمرالرماةخالفلقد

معبقيمنقتلتأنبعد.المسالينقريشخيلُفطوقت.العسكرئةخطته

.جبيماا(بنالثهعبد

حتىاللهرسولدونعيربنمصعبقاتل.الحاسمالموقفهذاوخلأل

إلىفرجع.اللّهرسولأنهيظنوهو،القَيثيقئةابنقتلهالذيو؟ن،قتِل

النضربنأنسرأىحتى.المسالينقوىفخارت،حمداً)2(قتلت:فقالقريش

،بأيد!ماألقواوقدوالأنصارالمهاجرينمنرجالاً-مالكبنأنسم-

بالحياةتصنعونفا:قال.!لإءاللّهرسولقتل:قالوا؟يجلسمفا:فقال

فقاتلالقوماستقبلثم،علإماللّهرسولعليهماماتعلىفوتواقوموا.بعده

:استشهادهقبيلعنهاللهرضيىقالهومما.مالكبنأنسحميوبه،قتلحتى

نحالفةأي،هؤلاءبهجاءمماإليكوأبرأ،هؤلاءيقولمماإليكأعتذرإنياللهم

عنهاللّهرضيالنضربنبأنسوجِدلقد،للقتالوتركهمالقائدالرسولأمر

.)3(ببنانهعرفته،أختهإلاعرفهفا،ضربةسبعينيومئذ

)3(

ط!.اللهرمولأمرلاأجاوز:وقال،العثرةدونعنهاللهرضيمعهثبت

!فط.النيئيشبهلأمتهلبىإذاعنهاللهرصمصبألأن

،1/301:الاكتفاء،2/925:اطلبئةالسئيرة،2/517:الطبري،4/31:والنهايةالبداية

3/03:هثامابن،3/62:كثيرلابنالئبوئةاليرة
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نإعديا:فيقولبمكة!ين%اللهرسوليلقىالمجحيخلفبنأبيئوكان

فيقول،عليهأقتلك،ذرةمنفرقآيومكلأعلفه-فرساً-العودَعندي

فقال،خلفبنأَبَيفزَاحدوفي.الثهشاءإنأقتلكأنابل:عيهاسهاللهرسول

خفيفاً،جرحاًفَخرحعيث!ل!فطعنهعليهفحمل؟تفرأينياكذاب:لهالنَي

يجزعك؟فاجراحةبكليس:لهوقالوافاحكلوه.الثورخواريخورفوقع

عًد،واللهقتلني.لقتلهمومضرربي!ةتجتهع؟نتلولأقتلنلثقالأليس:قال

بهعائدةوقريش"سَرِف)1("لهيقالى،بموضعفات..لقتلنيعليبصقلوفواللّه

مكة.إلما

الجاهليًة.المحتةسفيانأبافأدركت..ئاًعسكرقريشبفوزالمعركةانتهت

قحافة؟أبيابنالقومأ!ا:فقال.لاتجيبوهالنَبيئفقال؟حمًدالقومأفي:فصاح

هؤلاءإن:قالثم؟..الخطابابنالقومأفيفقال،تجيبوهلا:عيههس!النيئفقال

كذبت:فقالنفسهعنهاللهرضيعريملكفلم،لأجابواأحياء؟نوافلوقتِلوا

مايحزنك.عليكالنّهأبقى،اللّهياعدو

ممرفقال،!ل)2(أعل،فبَلأعْلُ:جاهليةبحميةسفيانأبوصاحثم

فقالط.وأجلأعلىالله:عرفقال،بلى:قال؟أجيبهأَلا:اللّهلرسول

:قالوا.أجيبوهءلهالنَّيفقال،لم)3(ولاعُزى،الغزّىلنا:صفيانأبو

بيوميوم:سفيانأبوقال.أولامولىمولاناالثه:قولوا:قال؟مانقول

)3(

مكةَ.منأميالستةعلىموضع:صَرف

اليهى.اليدمكسورإنسانصورةعلىالأحمرالعقيقمن؟ن،قريثىأصنامأعظم:هبل

بنمدركةبنخزيمةالكعبةفينمئبهمنأؤلو؟ن،ذهبمنيدأقريشلهفصنعت

خزيمة.هبل:لهيقالف!ن،مضربنإلياس

وقىيثىالمربتعظيممنوبلغ،نخلةواديفيضجيراتتمثلو؟نت،الأصناممن:العزلى

صفحة8،الكليلابنالأصنامكتابراجع،العزىعبدأبناء!ليحمبهون؟نواأنإياها

...ومابعدر!
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وقتلاأالجَنَةفيقتلانا،لاسواء:عرقال،سجالالحربوإندولالأيَّام.بدر

وخسرنا،إذنخبنالقد،ذلكلتزعونإنم:مجيباْسفيانأبوقالثم.الئارفي

:قالثم،ساتنارأيعنذلكيكلنو!،مثلة)1(قتلا!فيتجدونسوفإنَمأما

فقال.ياممرإليَّهلم:سفيال!أبوقال!ثم.نكرههلمذلك؟نإنإنهأما

أنثدك:سفيانأبولهفقال.فجاءه.ماشأنهفانظرائته:لعمرء!اللّهرسول

:قال،الاَنكلأعكليسمعلاوإنهاللهم:ممرفقالا؟عَّدأأقتلنا،ياعراللّه

.2(وأبَزقئةابنمنأصدقعنديأنت

!ننءالنَيئفقال،المقبلالعامبدرموعدأإن:نادىسفيانأبوانصرفولما

.موعد)3(وبينكبينناهو،نعمقل:أصحابهمنلرجل

شيئأ:تصنعواا:لبعضبعضهم،قريشمنرجالقالالمعركةوبعد

رؤوسمنهمبقيفقد،تبترو!و!ترككو!ثم،وحدَّ!القومشوكةأصبتم

لم.يجمعون

)1(

)2(

(en

بحربته.وخيقتلهأنبعدالهزةالثهداءبيدعتبةبنتهندمثلتلقد

2/257:اطلبيْةالئيرة،4/38:والنهايةالبداية،3/37:هثامابن

اني،الربغبنسعدفعلLملهلينظرمسالةبنعدأرسلالنيأن،مورأخدروائعومن

شدةمنجمبهفلممرتينالربيعبنسعدنادىأنهمسلةابنذكر،الاْمواتفيأمْهوالأحياء

،خبركأنظرأنأمرنياللْهرسولإنْ:مسلةابنقاللماولكن.النزعفيولوقوعهألمه

الربيعبنسعدوإن،صلأمي!يئالفهرسولفأبلغ،الأمواتفيأنا:خفيفبصوتأجابه

لهم:وقل،الئلامعنيقومكوأبلغ،أئتهعننبيَأماجزىخيرعنااللْهجزاك:لدُيقول

عينوفيمنبيمإلىخلصإناللهعندلملاعذرإنه:لميقولالربيعبنسعدوإن

بارئها.إلىروحهفاضتثم.تطرف

بينهاللهرصولآخىالذيوهو:العقبةليلةالنقباءمن؟نالربيعبنسعديذكرأنومما

البداية،2/528:الطبري،2/112:التاريخفيال!ملأعوفبنالرحمنعبدوبين

،3/78:كثيرلابنالنبويْةال!ئيرة،2/91:الاْثرعيون3/38:هثامابن،4/93:والنهاية

.[3/171:الأنفالروض
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إلامعيينطلقنَلا":وقالالعدوبطلبأمر،بذلكجمهوسلأعالثيفالا

وجل:عزاللّهفأنزل،القَرْحمنمابهمعلى،،(القتالشهدمن

أخسَئوالِفذِينَالقَرْخأصابَفممَابَغدِينَوَالزمئولِللهاشتَجَائوا6لذين)

.(172:عرانآلأ!عَظِيمًأجرٌوَاتْقوامِتهم

منمعلتعلم،طلبهافيخرج.قريشأيريد!اللهرسولخرج

عنيوهِنْفملمأخدفيالمسلينأصاباالْذيأن،ا!عرابمنحالفها

القائد.الرسولأمرمخالفةسببهعارضحدثإنه.عدولم

!ين2،فيهاهووبيكا،")1(ا!سدحمراء"إلىانتهىحتًىاللهرسولخرج

عزلقدواللهأما!كديا:فقال،صثركيومئذوهو،اطزَاعيمعبدبهمز

عندمنمعبدخرجثم،فيهمأعافااللهأنَّولوددنا،أصحابكفيأصابكماعلينا

وقد،")2(بالرَّوْحَاء"معهومنحرلابنسفيانأباولقي،فيالفهرسول

وقاد!مأصحابهحَذأصبنا:وقالوا،وأصحابهاللّهرسولإلىالزجعةآجمعوا

فالا،منهمفلنفرغَن،بقيتهمعلىلنكُرنَّ،نستأصلهمأنقبلنرجعثموأشرافهم

أصحابهفيخرجقدعد:قال؟يامعبدماوراءك:قالمعبدأسفيانأبورأى

ن؟منمعهاجتهعقد،تحرقاًعليميتحرَّقون،قطأرَمثلهاجمعفييطلبم

مثلهأراشيءعليمالحنقمنفيهم،ماصنعواعلىوندموا،يوممفيعنهتخفف

حتىترتحلأراكماوالله:معبدقال؟ماتقولويلك:سفيانأبوقال،قط

قال،شأفتهملنستأصلعليهمالكزةأجمعنالقدفواللهقال،الخيلنِواصترى

)1(

)2(

الاثنين:(ئامثلاثةالكريمالنْيئبهاأقام:أميالثمانيةعلىالمنورةالمدينةمن:الأسدحمراء

،3/44:هثامابن):للهجرةالثالثةالسنة،شوال17،18،91،والاْربعاءوالثلاثاء

.[2/27:خلدونابن،1/501:الاكتفاء،4/94:والنهايةالبداية

.3:!،البلدانمعجم"،ورواحهالانفتاحهاالزؤحاءو!ئئهيت،ومكةالمدينةبنبقمة

.!76:ص
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هنأبياتاًفيهقلتأنمارأيتحملنيلقدوواللّه،ذللثعنأنهاكفإني:معبد

قلت::معبدقال؟وماقلت:سفيانأبوقال،الشعر

الأبابيلِ)1(بالجرْدالأرضنسالتِإذْراحلتيالأضواتِمنتُهَذكَادَت

معازيلِ)2(مِيْلٍوَلاالفقاءجمثدَتَنَابلةلاكِرَامباشدتردي

مخذولغيربرئيسسَمَوالَقَامائلةًالأرضَأظنعَدْواًفظلتَ

بالجيلِ)4(البطحاءتغطْمَطتْ)3(إذالقائِكمُمنحربابنويلَفقلمث

ومعقولِمنهمإربةٍذيلكُلضاحية(البَسْلِ)ْلأهلنذيزإني

بالقيلأنذرتمايوصفوليستنابلة)6(!وَخشٌأحمدجيشمن

.معه)7(ومنسفيانأباذلكفثنى

بينهمافرق،والهزيمةالنصرفيهاتجاورحيث،احُدأحداثملخَّصهذا

المواقع.وتركالغنائمإلىوالالتفات،!ين!اللّهرسولأمرنحالفة

الإيمانمنفريدةنماذجفيهاتجاورحيث،اخدأحداثأ!هيهذه

والهزيمة!النِّفاقمنونماذج،والبطولة

ليعيد،غالياًثمينأدرسأليتلقوا،غالياًالئمنالمنهزمونالمسالوندفعلقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(7)

والخيلالإبلكتائبأنهناوالممنى،يخزقأاي"أبابيل"إبلكجاءتيقال:الأخفشقال

.الجاعات:والاْبابيل،الخيلعتاق:والجرد،لاتمدكثيرة؟نتاللْهرسولمعالْتي

منالغزْل:والمحازيل،معهملارماحالذين:والميل،القصار:والتنابلة،ترع:تردي

.الشلاح

.اهتزت:تغطمطت

.الناسمنالصنف:الجيل

المقل.:والإربة،؟لثيهىالظاهرة:والضاحية،قريثى:البطأهل

.الناسرذلة،الرديء:الوخمق

3/001:كثيرلابنالنبوئةاليرة،3/45:هامابن
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اللّهمنهجوإقرار،للبمثريةالرَّاشدةالقيادةمهمة"العظمىلمهمتهاافسالةالجاعة

.1()1(الواقعيَّةالمثالئةصورتهفي،الأرضفي

يأفي،مؤمنقلبلكلباقيةنصوصاًآياتهفيالكريمالقرآنأبقىلقد

أسباببهاوتحذر،النَّصرأسبابمنهاتستلهمدروساًلتكون،م!نوأيزمان

يمة.الهز

فىِوثانياً،المدينةفيأولاْ،الهزيمةأسباب؟نت،حدثتنحالفات

:القتالأثناءوثالثاً،يقالطر

حماسولكن،فيهاالبقاءعيمهالنَيئرأي؟ن..المنؤرةالمدينةففي-أ

نأرر-لصحقهمنو؟ن،المث!ورىمبدأالنَّيئطئقعندماظهر،بدراًيشهدنممن

ماوراءهيدركوهو،أمضاهولكنه،الشئورىنتيجةالأمرعليهاستقرمايلغي

وتربية،اطاعةوتعليم،المبدأإقرارلأنَّ،والتضحياتوالخسائرالآلاممن

الوقتئة.الخسائرمنأكبر،الأُفَة

وأ،الشئَخصثةالاعتباراتتغليبفيالخالفةظهرت..الطريقوفي-2

،سلولبنابَيِّبناللّهعبدالمنافقينزعيمعند،العقيدةعلىالفرديَّةالكرامة

فيهبوطأانسحائهُوأحدث،إلموقففيخلخلةوأحدث،الضَفوحدةفزعزع

في!يىولهاللّهرسولحينئذاستأذنواالأنصارأنَّحتى،المعنوئةالزوحدرجات

فيهم.لنالاحاجة:يربفقال!،المدينةيهودمنبحلفائهمالاستعانة

المدينة،فيالخالفةإن.للهزيمةالرئيصيالعامل؟ن..المعركةوأثناء-3

أثناءالخالفةأما،ممهدينسبين،ينمباشرغيرسببين؟نتا،الطريقفيوالخالفة

للهزيمة.المباثرالسبب؟نتفقدالمعركة

المرجعمنبتصرففالتعليق،ومابعدها63:ص،4:!،!القرآنظلالفي"راجع)1(

.المذكور
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خرقاً؟ن،اللّهأمرمنهوالذي،علإثنهاللهرسوللأمرالزماةمخالفةإن

الخالفةوهذه،الخرقهذاو؟ن،القائدالزسولوضعهاائتيالعسكريةللخطة

أمريتأؤَلونجعلهممما،الرماةبعضعندالغنيهةفيالطمعبسبب

خسِمت،قدالمعركةأنظنهممنجاءتقدالخالفةأنَّولاشك،عيهسهاللهرسول

مطاردةفيأصحابه!بمعاونةبعضهمواجتهد.مواقعه!فيلبقائهملامعقوأنه

بأيدحهم.ثاراتهموإدراك،منهمالسَّلبوجمع،يشقرمنالمنهزمين

المصيرعن،المعركةفيتجلَّتالَتي،البطولةمنالعاليةالنماذجتغنِوا

نحالفةفيأخيراًتجفىوائَذي،الضَففيالخللذلكبسببإليهانتهتالذي

في-د!.اللهرسولورتبهاوضعهاالَّتيالنَّاجحةالعسكرئةالخطَّة

وكسرت،صحابياًسبعونمنهمقتل،أحُدفيالقَرْفيالمسالينأصابلقد

وجلَّعزَّاللّهليردذلككل،الثَريفوجههوشجَّ،عيههصهالثهرسولرباعية

تحمالتيفالنواميس.بينهمعلإثهالثهرسول؟نولوونواميسهسننهإلماالمسالين

النوامشى،هذهتتبعهيإنَّما،جزافاًلاتم!يىوالامور،لاتتخفَفجاريةالحياة

وإلى،الأحداثوراءمنالحكةلهمتكشفتمغازيهاوأدركوا،درسوها!فإذا

فيما؟نضوءعلى،السَّيرخطواستشفوا،النظامهذاوراءال!منةالحكةوجود

دونوالتّمكينالنَّصرلينالوامسالينكوضهممجردعلىيعتهدواولم،الطريقما!

رسوله.وطاعةاللهطاعةأولهاوإن،النَّصربأسبابالأخذ

مطلعفيوهي،العسكريَّةاخدهزيمةفيالإسلأميَّةاطاعةاللهربَّىلقد

،بالرَّخاءالابتلأءبعد،بالشذةبالابتلاءرئاها،البشرئةلقيادةخطواتها

ووفق،أسبابهماوفقوضعاوذاكهذا،بالنَّصرالابتلاءإمدالمزةبالهزيمةوالابتلاء

والهزيمة،النَصرأسبالاالجاعةهذهلتتعلم،والهزيمةالئصرفيالجاريةاللهسنن

ولتعرف،لشرعهوتطبيقأ،بركنهوالتصاقأ،عليهتوكلاً،اللّهطاعةولتزيد

اليقين.معرفةوت!ليفهالمنهجهذاطبيعة
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الاولىاللحظةمنذلنبيهالنَصريمنحأنعلىقادراسبحانهاللّه؟نولقد

علىالمسالينيعؤدأنأرادماسبحانهولكنه،ولاعناءالمؤمنينمنكدوبلأ

لقد،المعجزةونزول،العادةخوارقعلىالاع!ادعلىوبالتالي،التقاعس

.)1(ولرسولهلئهالخالفةمفهوممنوحذرته!،المسالينعندالقصورأخدصحَّحت

،ظرفكلفيم!ضمبالتزامعثطاللّهرسولأمرتأكيدبعدالرماةنزولإنَّ

لتفرَقالصَّففتفرَّق،يحبونهالًذيالنصررأواأنبعد،الغنيهةإغراءأمامضعفا

يعدفلم،الانياغنيهةيريدوفريق،إليهاويسعىالآخرةيحبفريق،الدوافع

لآ01!الآخِرَةَيرِيدُمَنْوَيتكمالذنْيائرِيذمَنمِتكمْ):واحداًالهدف

.1521:عران

."الخبير)2(الفطيفتدبيرسببكلووراء،سببأحادثيكلإن"

!لإير،اللهرسولأمرلخالفةحتتةوسنن،ثاتجاناموساحُدفيجرىما

طاعة،"الطَّاعة"الرئيسةسننهفن،وشروطهالنَّصرسنعنحادوالقد

القاسي،الذَرممماأخدأصحابوفهـم،اللهطاعةمنهيالتيعيهاشهاللّهرسول

قريش،لملأقاةالمسالينمنغير!دونوحد!دعا!لما!لإ-!نداءهلئوالذلك

وجراحاتهم.قروحهميحملون"الأسدحمراءا)إلىفساروا

وعلى،أالعاجيويقكلفيالنظامقوامهيالطاعةأنفيهلاشكفمَّا

الطَّاعة،انعدمتمافإذا،النصرليحققالمعركةفيخطتهالقائديضعأساسها

.وخسرانفوضىالأمروصار،الخطَةفسدت

القائدوهوعيه!س!اللهرسولأمرالرماةخالففقد،أُخدفيماحدثوهذا

معواندفعوا،كتيبتهمقائدوهوجبيربناللهعبدأمير!علىوخرجوا،الأعلى

)1(

)2(

.الظلالفيعرانآلسورةتفسيرراجع

قطب.سيدلالرحومالقول
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ورتب،القائدوضعهاالتيالخطَةبذلكففسدت،الغنائمحيازةفيرغباته!

فسادفيسبباًالجنودنحالفةف!شا،الجنودمنالتَّامةالطَاعةأساسعلىخطواتها

الجيشاضطرابو؟ن،الجيشاضطرابفيسبباًالخطةفسادو؟ن،الخطَة

لولاساحقةتكونأنالهزيمةهذهأوشكتوقد،هزيمةإلىالنَّصرتحوّلجماسبباً

.)1(ولطفهاللهيةرعا

وأوقعتهمالعسكرتةالخطَةخرقتالتيالخالفةهذهإلماالزماةدفعائَذيما

الهزيمة؟في

القائد؟طاعةعلىالخروجأهو

؟الأسلأبوجمعالغنائماغتنامعلىالحرصهوأمْ

وملأبساتها؟المعركةلظروفالتقديرخطأهوأمْ

وإخواخهم،منهزمينالأعداءرأواحين!يى!وواللهرسولقولتأولّواإنَهم

القهفأراد،الغنائمجمعفيوالاشتراكالمواقعمغادرةمنبأسفلأ،الغنائميجمعون

وأن،بأسبابهإلأَيكونلاالنَصرأنَّ،خلقهفيسننهمنصئنةًالمؤمنونيدركأن

الصركة.فيالصحابةبيناللّهرسول؟نلوحتى،أيضاًأسبابهاالاالهزيمة

الئصر،لتحقيقكابغيروحدهالعقيدةصلاحاًنْعلىبوضوحيدلوهذا

هذهصلاحمنسبابالاًبهذهالأخذوإن،وأسبابهنواميسهفللنْصر

ثابتة.وموازينه،ثابتاللهمنهجإنْ..العقيدة

ومابعدها.936:ص(الرسولحياةمنصور)راجع)1(
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الئهعَنالغفلة

بالكثرةوالإعجاب

قثفئبىَيؤمَمَوَالجنَلىاللهنشرَفنملقة*ا

ثتيئأعَتئغئتنتقغقثزتكنماغبَبتكغإذخنَنن

وَليتنملتمرخبَمتبمَاالاْزفنكقيكئموضَاتمت

زمئويهعَلَىمَيينتَةال!ةأتزَلَلئم.ينَئذييى

وَعَذبَتَرَؤهَالنمأخئودوَأنزَلَالئؤينينوَكقى

.!ألقايرقيتجزَاءؤذتللىَكَفَزواالذين

ا.5/1TT:التوبة)

حققهائذيالمبينالئمزفأكل،مكةفتحبأخبارهَوَازِنقبيلةحمعت*

إليهواجتهع،النصريعوفبنمالكرئيسهاحولفاجكصا،كبدهااللْهرسول

،هلألبنيمنوكثيرون،بكربنوسعدوجشمونصر،!هاثقيفهوازنمع

بنمالكبقيادةكهالهعهذاو؟ن...وكلأبكعباطعهذاعنوغاب

الئيَمنإلأشيءفيهليس،كبيرشيخيومئذوهو،الصةبندريدوفيه،عوف

.)1(بالحربومعرفته،برأيه

البحث:هذامراجع\()

بعدها.وما06:ص،4:!،هاملابنالنًبويْةاليرة-

بعدها.وما121:ص،3:!،الحلبئةالئيرة-

بعدها.وما322:ص،4:ب،والنهايةالبداية-

بعدها.وما177:ص،2:!،التاريخنيال!مل-

بعدها.وما07:ص،3:بر،الطْبريتاريخ-

بعدها.وما207:ص،2:برني27:الباب،المصطفىبأحوالالوفا-

التوبة.سورةمنبعدهاوما25:الآيةتفيرانظر،التفيركتب-
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أحضر،!ر:راللهرسولإلىالسئَيرعلىمعهومنعوفبنمالكأجمعولما

.النَاسإليهاجكع،بأوْطَاس)1(نزلفالا،وأبناء!ونساءَ!أمواالمالناسمع

أنتم؟واببأفي:قالنزلفالا،فيهيُقَادُلهشجَار)2(فيالضةبندُرَيْدوفيهم

سَهْلولا.ضَرس)3(لاحَزْن!الخيلمجاذنعم:قال،بأوطاس:قالوا

ء)4(

الصغير!وب!ء،الشاءويُعَار،المحيرونهاق،البعيراعزغاءمالي،دَهِس

وأموالهم.ونساء!أبناء!الناكمامععوفبنمالكساقَ:قالوا

مالك؟أين:فقال

له.فَذعي،مالكهذا:قالوا

له؟ئنيوئمهذاوإن،قومكرئيسأصجتَقدإنَك،يامالك:فقال

وب!ء،الشاءويُعَار،اطيرونهاق،البعيرزغاءأحمعمالي،يَّامالأمنمابعده

الصغير!

وأمواالم.ونساءهمأبناء!النَّاسمع!تأ:ماللثقال

ويمَ؟:دريدقال

عنهم.ليقاتلومالَهُأهلَهُرجلكلخَلْفأجعلأنأردت:قال

مالك،والثهضأبراعي،-مؤنبأزاجرأ(به)ْأنْقَضَوقد-:قال

)1(

(T)

)5(

.1/2811:البلدانععجمأ،هواننديارفيواد:أوْطَاس

اقؤدَج:الثجارُ:(rev/4:الئان)ني،الأعلىمكشوفأنهإلا،الهودجشبه:الثئجار

بكثير.سنةوعثرينمئةتجاوزلأنهفيهودريد.واحدأيكميالذيالصفير

.محددةحجارةفيهالذي؟والضرس،الاْرضمنالمرتفع:الحزن

.الترابالكميرالفين:الدهى

وقيل،(نقض:اللان)استهجانأفمله،الهاريزجر،فيهفيبلانهفقرأي:بهأنقض

شيئأ.بهمايدفع!نه،وا!بهامالوسطىبا!صعا!لعاض
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بسيفهرجلإلأينفعكلملك؟نتإنإنَّها؟شيءٌالمنهزمَيَز3هل!؟وللحرب

قدكريمأرجلأتقَاتلإئكَ،ومالكأهلكفيفضِحْتَعليلث؟نتوإن،ورمحه

.اليهودوأجلى،العجموخافته،العربأوطأ

غاب:قال،أحدمنهميش!ثدا:قالوا؟وكلأبكعبمافعلت:قال!ثم

أنمولؤددت،وكلأبكعبعنهتَغِباورفعةعَلأءٍيوم؟نلو،والحاالجدُّ

منم؟شهدهافن،وكلابكعبمافعلتْفعلتم

عامر.بنوعوفعأمربنممرو:قالوا

إنكيامالك،يفزانولاينفعانلا!عامربنيمنالجَذعان)1(ذانك:قال

ئتَمئعإلىارفعهم،شيئأالخيلنخورإلى،هوازنبيضة،البَئضةبتقديمتصنعا

لحِقلك؟فتفإن،الخيلئتونعلىالضبَاة)3(القَثم،)2(قومهموغل!بلادلم

ومالك.أهلكأحرزتَوقدذلكألفاكعليك؟نتوإن،وراءكمَنْبك

والله.عالكوكبركبرتَقدإنك.لاأفعلوالثه:عوفبنمالكقال

!ظهريمنيخرجحتىالسَّيفهذاعلىلأتَّكئَنأوهوازنيامعشرَلتطيغنني

رأفي.أوذِكْزفيهالدريديكونأن(الشجاعالفارسوهو)مالكوكره

يَفتْني:وا،أشهده!يومهذا:الضةبنذرَيْدفقال

(وَأضَعْ)ْفِيهاأخباجَذَعْ)4(فِيهايالَيْتَني

)3(

)4(

)5(

.[8/43:الفان1،النالصغير،اطدثالاب:الجذع

قومهم.وَعَفيا،بلادلمأعلىإلىارفعهم:3/72الطبريفي

يا،دينممنعبؤوالاْضبذلكي!بهوضه!؟نوا،عندمالمسلونوم،صابرلمجع:المبَاة

.خرجوا

.أعلاه)1(الحاشيةفيمرْ؟اطدثالاب:الجذع

الئير.منضربان:والوضعالخبب
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صَدَعْ)1(شَاةكَأنَّهاالزَّمَعْوَطْفَاءَأقُودُ

وشُذوا.سيوفمجفونَفاكسرواالقومَرأيتمأنتمإذا:للناسمالكقالثم

ويأتوه،لهلينظروارجالهمنعيوناًمالذأرسل؟.عليهمواحدرجلشَدَّة

ماشأنم؟!ويلم:فقال،أوصالهمتفزقتوقدإليهفرجعوا،المسالينبخبر

!ماترىأصابناأنماتماسكنافوالله،ئلْق)2(خيلعلىبيضاًرجا!ينارأ:قالوا

يريد.ماعلىمضىأن،وجههعنذلكينهَهُفلم

أل!بناللهعبدَمعهاومنهوازنإلىفبعث،ير!اللهرسولسبقبماحمع

منهم،بخبريأتيَهحتىفيهمفيقيم،الناسفييدخلَأَنوأمره،الأساليحَذرد

حمعحتىمعهمفأقام،فيهمفدخل،حَدْرَدأبيابنفانطلق،عالهممِنويعلم

ثم،عليه!وماهوازنأمرَوعلم،عئ!مم!الثهرسولحربمنلهأجمعواماقدوعلم

الخبر.فأخبره،ءلأالثهرسوِلأقى

منآلافعشرةمع،مكةأهلمنألْفانومعهءير-لصاللّهرسولُخرجَ

وادياستقبلوافالا..ألفأعشراثنيف!نوا،مكةبه!اللهفتحائذينأصحابه

.)3(س-
عَمايةني،حَطورو)"(اجوفتهامةأوديةمنوابنيامحدروا،حنين

شِعَابهفيفكنوا،الواديإلىسبقواقدمعهاومنهوازنو؟نت،()ْالصبح

)1(

)2(

)3(

(4)

5()

وهي:وقيل،الدابةمربطفوقالذيالثئعرزمعةجمع:والرمع،الثرالطويلة:الوطفاء

والمتوشط،القويالفتى:ومدع،الوعلأو،الوحىحمار:وشاة،الظلفوراءزائدةهنة

،/61:هثامابنعندوالحقيرالعظيمبين

.(01/25:الفسان)،وبياضسواد:البَلَقُ

،2:!،(1البلدانمعجم1)،ليالثلأثمكةوبينبينه،المجازذيبجنبواد:حنين

TAT:ص

متع.:أجوف

فيوكذلك،اصبحاغباشة:4/65:فامابنوفي،يتبينأنقبلظلامه:الصبحعاية

2/46:خلدونابن

-46-

http://www.al-maktabeh.com



شدَّةالمسالينعلىهوازنكتائبشدَّت.وأعدواوتهيؤواأجمعواقد،ومضايقه

فقال.أحدعلىأحذيلويلا،أجمعونالناسفانهزم،واحدرجل

أنا،اللهرسوذأنا!إليّهلمَ!الناسأيهاينأ:ذلكرأىعندما!ر2اللهرسول

مننفزاللّهرسولمعبقيَقدإلَأانه،عيهصنداؤهئجْدِواإ..اللهعبدبنحمَّد

وعر،،بكرأبوالمهاجرينمنمعهشاوممَّن.بيتهوأهلوالأنصارالمهاجرين

الفضل،وابنه،المطلبعبدبنوالعباس،طالبأبيبنعليبيتهأهلومن

بنوأسامة،عبيدبنوأيمن،الحارثبنوربيعة،الحارثبنسفيانوأبو

:-)1(ا
حارله.بنزيد

البحر.دونهزيمتهملاتنتهي:االزيمةرأىلماسفيانأبوقال

.اليومالسئحْزبطلألا:الحنبلبنكَلَدةوصرخ

يومقتلأبوهو؟ن-ثأريأدْرِذاليوم:طلحةأَبيبنعأنبنشيبةوقال

تذنىحتىشيءفأقبل،لأقتلهاللّهرسولَفأردت:قال،عداًأقتلاليوم-اخد

مني.فنعقدأنهوعالت،ذلكأطقْفلمفؤادي

بغلتهبحَكَة)2(آخذُعيهاسلإالثهرسوللمعَإني:المطلبعبدبنالعباسقال

:قال،الَصوتشديدجسيهاًامرأوكنت:قالط،بها)3(شجرتهاقد،البيضاء

رأىفالَا!النَاسأيهاأين:مارأىالنَّاسمنرأىحينيقولعيهضاللّهورسول

أصحابيا!الأنصاريامدثر:اصرخ،ياعباس:قالشيءعلىيَلْؤونلاالناس

:فأجابوا:قال!السَّيهُرةأصحابيامع!ثر،الأنصاريامعشَر:فنادشا!ال!ئَئهرَة

علىيقدرفلأ،بعيرَهليَثْنىيريدمنهمالرجلفيذهمث:قال!لبيكلئيكأنْ

:الطبري،2/191:الاْثرعيون،2/157:سعدابنطبقات،4/328:والنْهايةالبداية)1(

4/144:الانفالزوض،/145):الاكتفاء،37/ه

.(12/141:اللسان1،لجامهمنبالحنكأحاطما"محركة"الحكة)3(

.(4/793:الفسان1،فاهافتحتحتىوكفهارذها،بلجامهاضربها:شَجَرها)3!
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بعيرهعنيقتحمثم،وتُرسهسيفهويأخذ،عُنقهفيفيقذفهادِرْعهفيأخذ،ذلك

رجلمئةمنهمإليهاجتهعإذاحتى،الصوتيؤئمثم،الناسفيسبيلَهفيخفي

الآن:قاليجتلدونو!القوممجْتَلَدالنيرأىولما..فاقتتلوا،النَّاساستقبلوا

:مرتجزأعيهأوقال!الوطشى)1(حَمِيَ

الْمطَّلِبْعَبْدآثنأنَالاكَذِبْالئبِيئأنَا

.!منهأشذالناسفيرئِيفا

منالنَّاسراجعةُمارجعتْفواللّه،الناسواجتلد:اللّهعبدبنجابرقال

.مكتف!نالأسارىوجدواحتىهزيمتهم

لهايقال،بيضاءبغلةعلىخنَيْنيومء!ولالنَّيئ؟ن:قالأنسوعن

فوضعت!دثدُلإلئدِي)2(:لبغلتهء!النيقال،المسالوناضهزمففا،؟لْذل

وجوههم،فيبهافرمى،ترابمنحَفنَةًء!االنيفأخذ،الأرضعلىبطنها

ولابسيفماضربَ،مُدْبرينالممثركونفولى،!لاَئئصَرونَخم):وقالط

بسهم.رمىولابرمحطعن

أبوابعليهمأغلقواالطائفثقيففَلوصلولما،وهوازنثقيفاضؤمت

..)3(ليلةوعشرينبضعأالطائفحصارودام،والمسالونالنيوقبعها.مدينتها

نقيف.بعدهاأسالت

()\

(Y)

3 l)

***

تدقها،أي،بحوافرهاتطِئهااطيللأن،المحركةهناوهي،فيهيخبزالتنور:الوطيس

.(2:0921هامابنسيرةفيوالخبرد.(6/255:الفسان)

زبَضَت:(ذلدُلاربغي)روايةوني،يبرحهوالزمهإذا،بالم!نلبدمنأمر:البدي

:اللسان1،ل!بل؟لبَروكوهو،ورِنفةوزبوضأرَبضأتَزبضنواطروفوالاةالذأبة

914*1.

كا.ليلةعثرةسبع:ويقال":ثامابنوفي

-48-

http://www.al-maktabeh.com



وهو:ألا،النفوسأصابخللبسبب،حنينليالمسلوناكزملقد*

مسئبحنينفيالقلوبتناستلقد.وجذعراللهونسيان،بالكزةالإعباب

القئم.الذرسل!ن،بهاوأخذتبالكثرةوأعجبت،الئ!ر

يأتيه،بهالصلةئوَثقوعندما،لنفسهيركنه،رئهالمؤمنينسىعندما

الفؤينِينَوَعَلَ!رَسئولِهِعَلَىسَكِينَتَةاللةأتزَذلئما:سبحانهمنهالنصر

62:التوبة1،!تَزؤهَالنمخئودأؤاتزَذ

***

ألفاً،عشراثناعددهجيشلالسالينبهايجكعمعركةأول..خنَين

مثبتعن،النصرمنزلعن،النَّصرمسببعنغفلوالقد.كثرتهمفأعجبتهم

نبئهن!رثم،عنهغفلتهمنتيجةالمعركةأولفيوجلعزاللهفارام..القلوب

وفي،اللهسبيلفيالجهادفيوتفانت،بهوالتصقت،معهثبتصتمؤمنةبقلًة

الله.رسولنصرةسبيل

..المعركةميدانفيالهزيمةسبقت،روحيةهزيمة،بالكثرةالإعجابإن

غيرقوةعلىوالاعآد"..اللّهعنللانشغالططبيعيةنتيجةخنَينمعركةإن

كلعليهاتعتهدالَّتيالقوىحقيقة،!نيةاخرىحقيقةعنلنالتكشف،قوته

الثابتةالمئصلةالعارفةالقفةهيإنما،بشيءليستالعدديةالكثرةإن،عقيدة

بعضلأن،الهزيمةفيسببأأحياناًلتكونالكثرةوإن،للعقيدةالمتجزدة

ينساقونالتيالعقيدةحقيقةيدركوا!ممن،كارهافيالتائهين،فيهاالداخلين

الاضطرابفيشيعون،الشدةساعةفيوترتجف،أقدامهمتتزلزلط،تيارها)1(في

توثيقفييتهاونونفتجعلهمأصحابهاالكثرةماتخدعفوق،الصمفوففيوالهزيمة

.مباشرةالفتحبعدط!النيجيقإلىانضبوا،المكزمةمكةس!نمنالفينإلىإثارة)1(

)،(والهزيمةالنصرعوامل94
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لقد،الحياةفيالنَّصرلصراليقظةعنالظاهرةالكثرةبهذهانشغالاً،باللّهصلتهم

بالهثيمولا،جفاءيذهبالذينجالزبدلا،الختارةبالضَفوةعقيدةكلقامت

.،1)1(!راحالزتذروهالذبما

ء**

السئيرةكتبفيالئاريخيسجلأن،هاارتلحكة،سبحانهاللّهأرادلقد

صفوففييقعإنالخللأن،المؤمنين!نالأرضسيرثمنليعلم،هزيمتين

إلتهرسول؟نولوهزيمةالتَاريخويسجل،اللهسننعليهمتنطبق،المسالين

.يقود!بينهم

..قطينهزملمعماممهالنيأننجزمونحن

الرُماة!ولكن،النَّصرحقَقتعسكريًةبخطَةالامورعيهاشهرتًب:احدفي

منأرادتماقريشتحققاذلكومع..النَّصرفأضاعوافأخطؤوااجتهدواالَّذين

أبيسؤال؟نلذلك،الجديدةالزسالةلمحو،الثهرسولقتلأرادتالقد،اخد

.((؟كَدأأقتلنا،عريااللهأنشدك":المعركةبعدسفيان

واضهزم،بالإيمانالعهدحديثواضهزملقد،!ينءالنَّيئينهزم!:خنَينوفي

الخلصين،أصحابهمنبقِلَّيمانبئهاللّهونصر،عددهبكثرةوأعجباللّهَنسيمن

راجعةرجمتْمافواللّه"،يروها!جنودأوأنزل،عليهمسكينتهأنزلعندما

!يز2.الةدهرسوليديبين"مكتفينالأسارىوجدواحتىهزيمتهممم!النَّاس

غايتهاأحداثال!ثريفةال!ئيرةفيسطرت:قلناإذااللهحكةنتقَسولعلنا

ةةلدينهالإخلاصكايةتصلوأن،وحدهلنهالتجردقةالا"ئةهذهتبلغأن

166:ص،4:المجلد،"القرآنظلالفي")1(
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بالرأيالإستقلال

التهوّرحَتَّىوالإقدام

لأبماعنهاللهرضيالخطاببنعركال5

أعمحابمناصع":الثْقفيصعودبنعبيد

تجتهدولا،الأمرليوأثركهم،ط!اللهرسول

أزمرأنيمنعنيولا،تتبئنحتىمرعأ

ولط،الحربإلىصرعتهإلأقيسبنمديعر

يصلحلالإنه،الأعرابضياعاطربإلىالترع

.(1(1)المكيثالرجلإ!

عظمتهامننفوسهمفيلما،الفزسدولةإلىالخروجعنالتاسأحجم

المنوًرةالمدينةفيوقفالشئَيْبَاني)2(حارثةبنالمثنَّىولكن،القديمةوشوكتها

،فارسريفَفتحناقدفإنا،الوجههذاعليميعظمنلا،الناسأيها:وقال

ولنا،عليهمواجترأنامنهمونلْنَا،وثاطرنا!المتَواد)3(شِقّيخيرعلىوغلبنا!

مابعدها.اللهشاءإن

عرفأمَّره،الثَقفي)4(مسعودبنعبيدأبوللخروجاستجابمنأوَّلو؟ن

.الأمورفيوالمتب!رالمتأئي:المكيث)1(

قومه،علىوأئرهفأكرمهبكرأبيعلىوفدهـ،9سنةأسلم:الثميبانيحارثةبنالمش)2(

سنةتوفي..الفتحبدءف!نالوليدبنبخالدبكرأبوفأمذه،المراقسوادعلىيَغِيرَوعاد

.(6/158:الأعلام).عليهانتقضتالتيجراحتههـبسبب14

.والفراتدجلةبينالواقعةالجنوبيةالمراقارض،الئوادأرض)3(

امرأةصفيًةووالد،عبيدأبيبنالختاروالد،الثقفيغمَيربنعَمْروبنمعودتنغبيدأبو)4(

فسار،للهجرةعثرةثلأثشةعراستعمله،ط!الزسولصدفياسلم.عربناللهعبد

عُتيْد،بهـأبيالمعروفالجرينسبوإليه،العراقإلىبدرأهلمنجماعةفيهبجش

.(6/502:الغابةأصدأ
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ممرأوصاهأنبعد،العراقأرضإلمابالمسالينفسار،الجيشعلىعنهاللّهريهما

..يتسزَعوألآَ،الأمرفيويشركهماللّهرسولأصحابمنيسمعأن

:قالوا؟العربعلىأشذالعجمأيّ،قواد!وأعظمُالفرسكبيزرستمسأل

عبيد.أباليقابلرستمفستره،جاذويهبهمن

إلينا-الفراتضهرالنَهر-تعبرأنإما:عبيدأبيإلىجاذويهبهمنبعث

عنعبيدأباالئاسفنهى،إليمنعبرتدعوناأنوإما،والعبوروندعم

عبيد:أبووقال،والمشورةالزأيوتوكفلج،أيضأسليطوثاه،العبور

صلوبا"ابن"عقدهجرعلىإليهمفعبر.مناالموتعلىأجرأيكونونلا

رأتهافالا،فيلةالفرسمعو؟ن،واقتتلوا،بأهلهاالأرضفضاقت،للفريقين

منورمى،المسالينخَيْلَالفيلةففرَّقت،نحوهاتتقدمواجفلتالمسالينخَيْل

مشواثم،والنَاسعبيدأبوفترخل،المسالينعلىالأمرفاشتد،بالنشَّابعليها

إلأجماعةعلىماحملتالفيلةولكن،بالسئيوفصافحبى!حتىالفرسإلى

هوووثب،أهلهاعنهاواقلبوا،الفيلةبطائناقطعوا:عبيدأبوفقال،دفعتهم

ذلك،مثلالمسالونوفعل،عليهائذينفوقع،بطانتهفقطع،أبيضفيلعلى

أصحابه.وقتلوا،رحلهحطّواإلاَّفيلاًتركوافا

الفيللكن،خرطومهفقطعبالسَّيففضربه،عبيدأد!علىفيلوأهوى

بهبصرفالا،عليهوقامالفيلووطِئَة،عبيدأبوفوقع،بيدهعبيدأباضربا

منأنفسسبعةاللِّواءأخذعلىوتتابع،أنفسهمخشعت،الفيلتحتالنَاس

بعدولكنالتنتَيبانيحارثةبنالمثنَىالفواءفأخذ.الشئَهادةحتَىفقاتلوا،ثقيف

إلماالجسرعلىتراجعهمبدءوبعد،أمر!وانكمثف،المسالينريحذهبتأن

الغربية.الفراتضفة

L.9،وخلفاؤهعبيدأئومالقيالثقفيمرثدبناللهعبدرأىولما
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أئهايا:وقال..أحَدلايتراجعي،لقطعهاب!رِإلىبادرم،الئاسيصنع

.تظفرواأو،أمراولمالئاسعليهماماتعلىموتواالناس

،الفراتإلىالمسالونفتواثب،انقطعوقدالجسرإلىالمسالينالفرسوحصر

وقال،بقيمنحمواالمسالينمنوفرساناًالمثنَّىولكن..يصبرامنفغرق

آنراحتَىلانزايلفإنَّنا،تدهشواولا،هينتمعلىفاعبروادونمأنا":المثنى

فعقدوا،فنجاعبرمنالمثنَىونادى.")1(أنفسمتغرقواولا،الجانبذلكمن

قشى.بنسليطعبرمنآخرو؟ن،الناسوعبر،الجسر

معيبقولم،آلافأربعةفيهاالمسالونوخسر،المعركةهذهفيالمثئىجرح

ستة")2(الج!رمعركة"المعركةهذهفيالفرسمنوقتل،آلافثلاثةإلأالمثنى

قبلمنالجسرقطعبعدوخاصًة،لالسالينخسارة؟نتالمعركةلكن،آلاف

الثقفي.مرثدبناللّهعبد

كلفئةأنَامنىجذلممسمكلإنالفهم":فقال،عرالهزيمةهذهوبلغت

إلينا،تحئزأو،بالخيففاعتصمعبر!نلو،عبيدأبااللهيرحم.مسم)3(

-(،

".فئةلكنالهيستملولم

(Y)

)3(

(4)

ضهرعلىقصيرزمنبعدجرتمعركةفيالفرسمنالمسالوناقتصلقد

سَء"ء)5(ه
بجيشْالمثنىوالتقى،المثنىإلىعنهاللّهر!عرندبانبعد.يب

الجرأعلىواقففإنّي،هينتمعلىالناسأيْها11:المثنْىقال7/2811والنهايةالبداية11ني

.(1ههناأحدمنملايبقىحتَىلاأجوزه

تقريباً.للهجرة13سنةوقعت

يومئذئوَلهِنموَمَن.ا!دبارتُؤلوفئمفلازخفأكفَرواالذينلقِئئئمإذاآتنواالذينَاأئهايا)

وبئىجَهَنًئمومأواةالفهَينَبفضَبباءفَمدْيخئهإلىمتحئزأأولمتالممحزفأإ!دَئرَه

.(16و5!الاْنفال)،!المَصِير

برأيه.يستقلاأي

.الفراتخهرمنمياههيأخذالكوفةموضعبالعراق؟نضهراسم:البُويب
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إليك!نعبرأنوإما،إليناتعبرأنإما:لالثئىفقال(1مهران))بقيادةالفرس

ن؟بحقوالمثئى،القتالوبدأ..معهومنمهرانفعبر..اعبروا:المثنَّىفقال

الم:قالحيثعجلببنيفعل؟،أصلحهخللأًرأىإن،الميدانفارس

ولما،فرحاًالمثنَّىفضرك..واعتدلوا،نعم:فقالوا،اليومالمسالينلاتفخ!محوا

اللهانصروا.أمثاالمفيعاداتم:المسالينوسطفيفرسهعلىوهوقالالقتالاشتد

.ينصرأ

سبقهمالمثنَىولكن.البُوَيْبفوقالمعقودالجرإلماوتسارعواالفرسهُننمَ

اليومهذاوحمي،المسالينخيلبهمفلحقت،الفرسفتفزَق،فقطعه،إليه

منعثرةمنهمرجلكلقتلمسلمرجلمئةأحصيفقد،"الأعشاريوم))

المثنَّى.أماممفتوحاالبوَيْببعدالستَوادوأصبح.الفرس

?ء

الهزيمة:سببتاغلطتانالجسرمعركةفي

عنكوهلقد،ووجوههالجيشأركانمنمعهلمنغبَيدأبينحالفة-أ

وإقدامبشجاعةالجسرعبيدأبوعبرلقد،برأيهواستقل،ينتهفمالعبور

أرضيدرسوا،ال!ملحسابهالالعركةيحسبل!لكنه،للش!ثادةوحبوإيمان

.؟فٍبشكلالمعركة

:فخاربكلإقدامهالثَّقفيمسعودبنعبيدلأل!ليسجلالتَّاريخإن

تبصرهوعدم،تعخلَهأيضأليسجلوإنه،"!ناالموتعلى!يكونونأجرا"

ممكنة.خسارةبأقلالنّصرليحقق،إقدامهقبلبالامور

حياةفيرائعاً؟ملأنجده"المعركةقبيلوافتقدهعبيدأبانقصالًذيإن

نصرفحقًق،"الميهيثَالزجلَ"بحقِّالنُعمان؟نلقد،الْمزنيمقزنبنالنَعمان

،الشَّهادةطلبفيالنعمانصدقلقد،خسائرممكنةبأقل"الفتوحفتح"نهاوند
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أشركلقد،ت!زعأوتهوُّربلأ؟نالنعمانصدقول!كأ،عبيدأبوصدق؟

حتَىالقتالفيصصرعأيجتهدو!،قالوابماوأخذبالرًأيالمعركةقبسِلأَصحابه

أَصحابه.يُضِعْفلم،تماماًأمرهتبيَن

علىعبيدأليمااسممنوأبرزوأرقىأحمىم!نهفيالئعماناسمنجد..سبقلما

تاريخنا.صفحات

الجسر،معركةبعدالثَّقفيمسعودبنعبيدأل!اسمالتَّاريخسجللقد

تبضر.وبدون،تهؤرمعولكن،للش!ثادةوحباًإقداماًتشعبأحرفٍ

وأكبرأبرزبأحرفالمزنيمقرِّنبنالنعماناسمسجل،ذاتهيخوالتَّار

بل..تعحلأو!وربلأولكن،للش!ثادةوحتاإقدامانطقتبأحرف،وأعرض

للئتائج.دقيقوحسالب،الأُمورفيوتبضروحزمتبئنمع

أثرأالأولىالغلطةزادتغلطة،فداحةعبيدأبيغلطةزادوائذي-2

ي،الجسرقطععندما،الثَّقفيئمرثدبناللّهعبدغلطةإنَها،وفاجعةوخسارة

المسالونلهلكالشئَيبانيحارثةبنالمثنَىثباتولولا.المسالينمنأحَديرتدلا

.آخر!عن

عنبعيدأوالأناةالتبضرمعولكن،يرافقهالإقداممعالئصرإن

.التهؤر

وأناتهإقدامهوللئعمان،الئوَيْبوفيالجسرفيقدامهاٍلالثئىالهنيئأ

ضهاوند.فيوتبصره

للعركة.وخسارة،للجندمهلكةفإنه،التهؤرحتىالإقدامأمرودئه
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المنافقون

")ا(لخامسابورالالاأو"

ؤمنئؤةينأمنتَطفتنممَالئئمؤأجمذوا!ه

وَكدوفنمكدوألثهبهِتزيئونالنيل!بيىف

ويخيئملآتَئيئونفئمألثةكتفئئموَتاوأخرلنَينذ

ؤأتتنمإليئغئوَقممبيلإألثهصيءليينتتفقوا

.!تظلَئونلآ

.(1:06!ننال)

فيوالنظر،مصادرهامنالوثوق،أئةكلّتاريخفيمعيارا!خبار"

عننقلتالإسلاميالتاريخوأخبار،إليهمالمنسوبةالأشخاصلسجاياملاءمتها

بيناندسوقد.بعددملمنرذَدوهاوهؤلاء،بعد!جاؤوالمنذكروهاعيانشهود

آخرين،لسانعلىاخباراًزؤَرواالاغراضاضحابمناناسالرْواةهؤلاء

منيحسبونهالنزعةتعصباًأو،الد"نياأهللبعضتقزباًإقَا،الكتبفيوروَّجوها

."الذين

ما،مجتهعفينحزبةخبيثةداخلئةفئةعلىليدلاليوميطلقاصطلاح:الخامسالطابور)1(

التي،إجهانيةفيالأهليةاطربنثبتعندما،م9391:عامقزةلأولالعبارةهذهعُيىفت

الحمنظامضد"فرانكوفرانسيكو"تادهاوائتي،م9391حَتْىم3691عامبدأت

خطتهعن،،ميلواْميليو"وهوفرانكوتادةأحدشئلَولما.م3191عامتامالْذيالجهوري

داخلخامىوطابورطوابيرأربعةفيسأهاجمها:قالمدريدالإسبانيةالماصةلمهاجمة

دخلهاكيفالمدينةداخلالموجود"الخامىالطابور"عنأيضاْسئلولما،مدريدالمدينة

الهمم،تتيطغايتهاالمدينةس!نمنفئةبل،عكرياْخاماْطابورأأقصدا:قال

ميلو.أميليوبيدمدريدسقطتم9391آذار28في،البلبلةوإثارة،الثَّائعاتوترويج

.11الخاصالطابور":جديدأاصطلاحاْكلهاالماوعرف
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الثَّالثالرَّاشديالخليفةعنوردتالَّتيالأخبارالمنطلقهذامنيمحصمن

وتهمأ،مضخمة؟ذبةافتراءاتجملةيجدها.عنهاللّهرضيعفانبنعمان

وتهدف،الإسلأميَّةالجَّماعةتفزق،داخلتةفتنةتَبْتَغي،مدروساًودسئأ،باطلة

الحاحمة.انتصاراتهوإيقاف،الِإسلأممسيرةعرقلةإلى

القاضيجمعهافقد،عنهالفهرضيىعثمانبهاتهمماتفنيدصددفيهناولسنا

بكفاءةوتناولها،ا،القواصممنالعواصم":القئمكتابهفيالعربيبكرأبو

أشعلتالَّتيالخفيَّةاليدصددفيهناولكننا.)1(العشيوسفالدكتورالمرحوم

ائذينإنه!،كفرأوأضرواإسلأماًأظهرواالَّذينالمنافقينيد،الكبرىالفتنة

."الخامسالطابور":السئياسةعرففياليوميسكون

فيواسقرت،عأنعلىالثائرينوأثارت،الفتنةحزكتخفئةيدأإن

.الائورهدأتكفماتحريضهمفيالثائرينخلف!نت..يد،بعدهمنالفتنة

تحركخفيَّةيدهناك؟نتبأنَّهبجلأءيمثعرالفتنةلحوادثالمستقرئإن

تلعب،يد.الضَحيحةالتَّاريخيةالنُّصوصيقرأحيكابهاشعورهويزداد،الفتنة

الصَّفائي،سبأبناللهعبديدإنَّها.الخصوماتوتغذي،النَّعراتوتثير

فيتنقَلثم،عنهاللّهرضيىعثمانزمنالإسلأمأظهرالَّذياليهودي،الأصل

التالية:المصادرإلىالبحثهذافيرجعنا)1(

016:صحق5:صمنالخاصالجزءوأول4:بر،الالبريمماتاريخ-

إلى،45:صوعثرينضسنةحوادثمن،3:بر،الأثيرلابنالتاريخفيال!مل-

202:صأربعينسنةأحداثنهاية

TIT:صالسابعالجزءثايةإلى223:صمن،7:!،والثهايةالبداية-

الجز.!ايةحق138:ص،2:!،الثانيالمجلد:خلدونابنتاريخ-

174:صو114:ص،الأولالجزء،لثهرشانيوالئحلالملا!-

الف!.يوصفالدكتورلالرحوم"الاموئةالذؤلة11كتابعلىرئي!ةبمورةواعتهدنا-

الهيد.عبدالدينمحيىلليخومحاضرة

-57-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.الثَّامثم،الكوفةثم،البصرةثم،بالحجازفبدأ،إِضلأالميحاولالمسالينبلدان

فاستقزَمصرأقىحتَّىفأخرجوه.الشًامأَهلمنأحدعنديريدماعلىيقدرفلم

حمَّداًبأنويكذب،يرجععي!مىأنيز3ممنالعجب:يقولوأخذ،فيها

إلىلَرا،كَالفرْآنَعَلَيْكَ!رَضَالذِيإن):وجلًعزَّاللّهقالوقد،يرجع

عيسى.منبالرّجوعأحقعَّد،(85:القصص)،!مَعَاد

إنَّه:ذلكبعدمصرفيقالثم،"الرَّجعة"بذلكووضع،عنهذلكفقيل

خاتمعَّد:قالثم.كَدوصيَّعليو؟ن،وَصِيّنيئولكل،نيئألف؟ن

وصيةيجزاممنأظلمومن:قالثمَّ.الأوصياءخاتموعلي،الأنبياء

أُمرائم،علىبالطعنوابدؤوا،فحرِّكوهالأمرهذافيفانهضوا،عماممهاللهرسول

هذاإلىوادعو!،التاستسكيلواالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروأظهروا

السًرفيودعوا،و؟تبوهالأَمصارفياستفسده؟نمنو؟تبدعاتهفبثَ.الأمر

يكتبونوجعلوا،المنكرعنوالنَهيبالمعروفالأمروأظهروا،رأيهمعليهماإلى

ذلك،بمثلإخواضهموي!تبهم،وُلاتهمعيوبفييضعونهابكتبٍالأمصارإلى

فياولئكفيقرؤه،يصنعونبماآخرمصرإِلىمنهممصركلأهلويكتب

وأوسعوا،المنوَّرةالمدينةبذلكتناولواحتى،أمصار!فيوهؤلاءأمصار!

فيقول،يبدونماغيرويسرون،يظهرونماغيريدونيرو!،إِذاعةالأرض

جاء!فإضيالمدينةإلَأاهل،هؤلاءبهابتليمماعافيةلفيإنَّا:مصركلأهل

.النَاسفيهمماعافيةلفيإنَا:فقالواالأمصارجميععنذلك

منزلةمنرفعلقد،سبأابناتبعهالَّذيالخبيثالأسلوبيظهرسبقوف!

أحدها،الكرامالصئَحابةمناثنينبينليوقع،مغتصبأعمانمنوجعل،عيئ

امرائهم،علىالنَّاكايحركأنسبأابنحاولثم،عليوهوالحقمهضوميظهره

تحملكتبإرسالعلىأتباعهوحضً،الحوادثلأصغريثورونالناكمافجعل

نأمصركلإلىليخيل،الأمصاربقيةإلمامصير!معنمفجعةستئةأخباراً
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تخبرجميعاًالأمصاركتبالمدينةوتلقت،حالهممنحالاًأسوأالأخرىالأمصار

سبأ.ابنأتباعمنذلككلحالهابسوء

تحملإليهارسلهفأرسل،الأمصارفيمجاكأمرأأنعنهالنَهرضيعمانشعر

الافةسلطتوقد،موسمكلِّفيبموافاتيالعمالآخذفإئيبعدأقَاا):نصهكتابأ

علىولاشيءٌعليئرفعفلا،المنكرعنوالنَهيبالمعروفالأمرعلىوليتمنذ

الم،متروكإلأَالرعيَّةقبلحقولعيالبليوليس،أعطيتهإلأَعاليمنأحد

ضرلامنفيا،ئفْرَبونوآخرين،ئشْتَمونأقواماًأنالمدينةأهلإليرفعوقد

حيثبحقهفليأخذ،الموسمفليواف،ذلكمنشيئأادعىمن،سراوشتم،عراً

فيقرئفالا."المتصدِّقينيجزياللّهفإنَّتصدَّقواأو،ممَّاليأومنمني،؟ن

لكخضالاقَةإنً:قالواولكن!م،بالخيرلعكانودعوا،النَّاسب!،الأمصار

الخامس-وطسابوره-سبأفابن،كبيربثَزتمخض؟نتإنَّها..والواقع.بثرِّ

عله.يعملزالوما،النَّاسقلوبيغريزالما

الجعهذا..والبصرةالكوفةفيوأشياعأ،مصرفيأشياعأسبأابنوجمع

الفهكرمعليإلىيميلونمصرأهلولكن.المنوَّرةالمدينةيريدكلهخرجالغفير

وهذا.الزُّبيرإِلىيميلونالكوفةوأهل،طلحةإلىيميلونالبصرةوأهل،وجهه

،عمانبعدحتىقائمةالفتنةلتبقى،سبأابنصنعمنالرأيفيالاختلاف

إليالبصرةوأهل،عليإلىمصرأهلذهب،المنوَّرةالمدينةدخلوالماإنَّهمولذلك

طرداًبل،حاسمأرذاًلقواجميعاًولكنهم..الربيرإلىالكوفةوأهل،طلحة

.وبترأوبُعداً،راًإن!و

نأبعد،عنهراضيةوهيوعادت،عنهاللهرضيعثهانالوفودُوقابلت

،بلادهإلىالمدينةمنطريقهفيالمصريالوفدوبيكا،بينهماللهكتابحكَموا

ويسبقهم،يفارقهمثم،إلي!يرجعثم،يفارقهمثم،لهميتعرَّضبراكب!إذ
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فيالئاسيتجنَّباولكنه،سريَّةمهمَّةفيإنَّه،عجيبأَمرهالزَاكبوهذا

،أمْزهئعْرَفَأنْيقصد؟نإنَّما،هامخطيربأمرالْمرْسَلينشأنهو؟،طريقه

وكانه،يفارقهمثم،إليهميرجعثم،يفارقهمثملهميتعرض؟نالَّذيفهو

.أرادمالهتموقد،معيوكَامهمتيعناسألوني6مريبإنَني:يقول

شأنك؟ما،لأمْرألكإنَّ؟مالك:المصريالوفدلهقال

علىبكتاب!فإذا،ففتشوه.بمصرعاملهإلىالمؤمنينأميررسولأنا:فقال

أيدحهميقطعأو،يصلبهمأن،بمصرعاملهإلىخاتمهعليه،)1(عثمانلسان

وجهه،اللهكزَمعلياًفأتوا،المدينةقدمواحتىفأقبلوا،خلافمنوأرجلهم

دمه،أحلىقداللهوإن،وكذاكذافيناكتبإنَه؟اللهعدوإِلىتَرَألَم:فقالوا

:فقال؟إليناكتبتفلم:فقالوا،معمأقوملاواللّه:عليقال،إليهمعناتم

إلمابعضهمقالثم،بعضإلىبعضهمفنظر،قطكتابأإليمكتبتماوالله

.؟تغضبونالذاأو؟تقاتِفونأالذا:بعض

عادواثم،أمصارلمإلىطريقفيكلالثوار..هامأمرإلىعليتنبهوهنا

أهلقال؟رأجعنورجوعمجASبعدرذلمما:لهمعل!فقال،جميعأ

عل!قال،بقتلناعاملهيأمرعأنمنموقعأكتابأالبريدمعأخذنا:مصر

الكتاببخبرالبصرةأملويا،الكوفةأهلياعلغكيف:وجههاللهكرم

أبرمأفزواللهمذا؟بلدلمطريقعلىمراحلستموقد،مصرأهلإلىانفزسل

.عأن)2(اع!زالطلبعننحيدفلنماشئغظئوا:الثوارفقال.بالمدينة

فيناكتبتَ:فقالوا،عكانعلىدخلواحتَىوانطلقوا!بالمدينةواستقروا

منرجلينيئَتقيهواأن:اثنتان!اإنَما:عنهاللهرضيفقال.وكذابكذا

7/174:والئهايةالبداية
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،عالت)1(ولاأمليتو!كَتَبْتُماهوإلاإلهلاالذيباللّهيمينيأو،المسالين

الخاتم.علىالخاتمينقشوقد،الرجللسانعلىيكتبالكتابأنتعالونوقد

خاتمهوبل،خاتمهليسالخاتمأنَّإِلىالئظرئلْفِتُعنهاللّهرضيفعثهان

حدوثه.يمكنتزويروهذا،خاتمهمثالعلىمنقوش

قال:كثيرابنيقول؟بل،فقطعمانلسانعلىيزوَّراأنه..يذكرومما

تأمرينهمالنَاكاإلىكتبتأنت،علك-عمانمقتلأي-هذا:لعائشةصروق

بهوكفر،المؤمنونبهآمنوالذيلا:عنهاالثهرضيفقالت.إليهيخرجواأدت

.بيضاءفيسوداءالمكتبتهاال!فرون

كعل!الكرامالمئحابةأبطالهاوليس،تحاكمؤامرةالفتنةوراء..إذن

يظهرونلا،منافقونآخرونبل،عنهماللهرضيوعائشةوالربيروطلحة

بدهاءيعمل،ستاروراءمنيعملالْذي"الخامسالطابور"إنهم،أنفسهم

مدروسة.محكةوبخطط

بهمكرقدلعله:الماءعنهومنع،عمانحوصريومقالالأشترأنحتَّى

الإسلأمضدحيكتالَّتيلالؤامرةاستهراراًأرادواإنَهم.الثَّائرونفوطئه.وبم

.بالذاتعثمانضدلا،وأهله

وجلَّعزَّاللّهكتابتحكيمئغَئرا-واحدأقولأ-عنهاللّهرضيىعمانإن

بقتلأمرمصرفيهفيعاملهإلىكتابأيَّيرسلو!،مصروفدوبينبينه

وأبنائهم.الصَّحابةمنمعهبمنالخارجينيقتلأنيستطيعوهو.عليهاطارجين

نفهيعرضمرصليحمله؟نالذيالكتابقصةيكشفوجههاللْهكرمعليسؤالإن)1(

مدبروهالذيالكتابعلىاتفقواقد؟نواالبصريينمعالكوفيينمعالمصريينوإن،ليهسك

!!افتراقهمقبل
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المؤمنين.دممن)1(محجمةأهرقولماللهألقىأنلأرجوإِنيوالله:قالولكنه

أنَهفرأوا،عمانمنبطلبالأمصارمنجيشقدومالثواروخثي

عنهم.بهالنَّاساشتغلقتلإنْلأنَه،عثمانقتلإلأَفيهوقعواممَّاينجيهملا

عنه.النّهرضيعأنفقتلوا

اللهكرمعلي..عليذمةفيعثماندموصفواالَّذينهعلحظاتنقفوهنا

قطرةعثانيمنعونفارسآلافعثرةبيتهوحول،الماءعثمانطلبعندماوجهه

،عثانبيتإلىويرسلهماوالحسينالحسنظهرعلىقربتينمجملبعليفإذا،الماء

ويخرجعثاندارإلىالماءيصلوعندما،سيقتلونهمارأو!اإذاالثوّارأنيعلموهو

اللهكرًمويقول،رأسهعنعامتهسقطتحتًىمعهالثَّواريتدافع،معهعلي

حياً.دمتُماعثمانإلىتصلوالن:وجهه

تركآكيف:لهمافيقولط.والحسينَالحسنَعلييرىعثمانيقتلوعندما

قال.أبىولكنه،عنهندافعأنأردناإنّناأبتيا:قالا؟ئقتَلعثهانعَّكا

.-معهتقتلأأنأي-لقيهائَتييقالطرَّلقيكاقدتكوناأنأتمنىكنت:عليّ

منالحاحمةالمرحلةتبدأوهنا،الخلافةعلىليبايعوهيئإلىالثواروجاء

بعضأيْضاًبهايغْمَزالَّتيالمرحلة،كثيرونفيهايتشككوالًتي،عليحياة

.الإسلأملهدماليهودتةيدبهادخلتاتَتيالمرحلة..الصحابة

التعريضنرغبلافإنَّنا،وجههاللّهكرَّمعليعننتحدثدمناماونحن

مننعرفأنْويجب.خطأإِنَهعنهيُقالأنْيجبالخطأولكن،بمعاوية

معاوية،فيلعنون،المسالينليفرِّقوا،فيهيطعنواأنالنّهآعداءيحبماتاريخنا

عليّاً.يشيهونأَو

.الحخاميتخذهاقارورة1()
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قتلةيبايعكيف،مبايعتهمرفضولكنه،لمبايعتهعمانقَتَلَةعليإلىجاء

الِإسلأميًةالامَّةأنًعلياًوأَفهموا،الصتَحابةوجهاءبعدهاجاءهولكن؟!عثهان

دولة،اليومالسئَوفييتيالاتحادحدودإلى.إفريقيةظلطمن.خليفةبلاأصبحت

وجهه،الثهكرَّمعليفحملها..المسؤوليةيحملمن.خليفةبلاواحدةإسلأمية

وأتقن،صياغتهاالخاصىالطًابورأحمبفتنةدةمهدًوهي،جريحةوهيحملها

تنفيذها.

يقتلهمكيفولكن،قتلهمآَرادلقدنجعليبهميعملماذا..عثهانوقتلة

،عآنقتلفياشتركواألافغرةإنهم،المنوَّرةالمدينةعلىالمسيطرونو!

،سبأ)1(بناللّهعبدمعهم-المحرِّكوفكرهالخاصىالطابورقائد-معالهمومعهم

الفتنة.عاصفةتهدآحتَى..عليفكهل

قديكونوقد،الخلأفةوليحينالأَمصارولاةبعزلتسرَع..عليَال!كن

عبَّاسبناللّهعبدرأيو؟ن.الث!امواليلمعاويةبعزلهخطآارتكب

لعزلهمالفرصيتحيَّنثم،الولاةتركتقتفيالسًياسةحسنآَدقَشعبةبنوالمغيرة

ذلك.ثاءإنْ

أفرادبعضجاءوهنا،والزبيرطلحةفيهمبما،عليآَالصتَحابةكلّبايع

تبايعونكيفوقالوا،والزبيرطلحةإلى،الخاصالطَابورأَفراد،المنافقين

أنفس!+عثهانقتلة؟يتكلَّممَنْ..عآنقتلةمنالبيعةآخذقدوعلي،علياً

كتابأم6491عامدفقجامعةفيالتاريختم-الآدابكليةفيالثالثةالتَنةفيدرصنا(1)

بحثوقد."والإصلأمالعربتاريخ11عنوانمجملوالإسلأمالعربتاريخعنوحيدأ

136:صمنالفتهنةالمؤلفالدكتور - err،مجثالمؤلفالدكتورأن،حقَألهيؤسصومما

سبب11اليهودي"جهأابناصميذكروا،اقتمادئةماديةظروفبهبوجعلهاالفتنة

يزيدبهفإذا،عقيدتهمنانطلاقاْوعلئةبموضوعيةالفتنةبحثلقد.واحدةمرةولوالفتنة

فيا،11عكانعلىالناقينرأسعلىوالزبيروطلحةعليو؟ن11:يقولعدمابلةالطين

.؟الاعةننتظرفهل!إ!أهلهغيرإلىالأمرأوكللقد،اللهسبحان
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الأمرتوطدأنَّعرفوالأتهم؟هذايقولونولماذا،والزبيرلطلحةهذايقولون

.عاندمبسببمنهمسيقتص،سيقتلهم،عليهمسيقضيوجههالفهكزَملعلي

جهةمنوعليِّ،جهةمنوالربيرطلحةبينالشئقاقبذرةتضعسبأابنبقيادةفإذا

ثانية.

اللهرضيعائشةالمؤمنينلأمِّليرويا،المكرًهةهكَةإلىوالزبيرطلحةفخرج

.عمانقتلةلقتل،البصرةإلىبهاويخرجا،اطادثةعنها

ماذا.البصرةإلىخرجواقدوعائثةوالزبيرطلحةإنَّ:عليإلىافيوجاء

حتىعثهانقتلممنأناوهل،عليويتعخب،عماندميريدون؟يريدون

يعادونني؟

وهو،مشتعلةالفتنةولكنَّ،عثمانقتلةيقتلأنيريدوجههاللهكرَّمعلي

الأمرفيلعل،ال!ثئامواليمعاويةعزلوخصوصاً،عزالمبعدولاتهمعمشغول

عكانقتلةمنعليينتقمحتىنفسهيعزلأنرفضمعاويةولكن.سياسيّاخطأ

أولأ.

تحتالمدينةفيالموقفإِنآَ،بيد!الآنالأمر:معاويةإلماعليويرسل

قتلةمنأحداًأتركولن،الأمريستتبحئىوأصحابكأنتبايع.سيطر33

بجيش.إليهعليفخرج..عليبيعةمعاويةرفض..حيّاًعأن

..عليكتقعوالتهمة،يثيمءكلمنالبريءأنت..عل!يااللهلك

رسولاًإليهمويرسل،وعائشةوالزبيرطلحةليقابلالعراقإلىعليويصل

لعليوهل:قال.عمانقتلةقتلنريد:قالوا؟تريدونماذا:ليقولشثندهمن

قتلةيقتلأنيستطيعحتىمعهوكونوابايعوهإذن،لاقالوا؟ع!انقتلفييد

:قالوا؟!عأنقتلةيقتلأنوتريدون،وخذليهوه،عنهتفرَّقتمأما.عمان
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طلحةمعالصلحليعقداليومذلكفجرفيالخروجعليفقرر.نتصالحإليناأرسله

والزبير.

النَاكماخلطةفيعزآإنَّقوميا:الخامىلطابورهيقولسبأبابنفإذا

مجالأللنَّاستتركواولا،القتالفابدؤوا،غدأالنَّاسالتقىوإذا،فخالطو!

.للتَّفا!

وكفوا،أنفسماملكواالناحماأيهايا"،"مسالونو!إنَّا":فقال!عليأمَّا

وإياأ،يأتيمهاعلىواصبروا،إخوانمفإ!،القومهؤلاءعنوألسنتمأيديم

الصملح.علىالجيعباتلذلك،"اليومخصممنغداًالخصومفإن،تسبقوناأن

حتى،أمرموتثاوروا:قملباتوماليلةب!ثزعأنقتلةال!ئبئئةوبات

جيراكم،بهميشعروماالغلسمعلغدوا،يزأالحربإنشابعلىاجتهعوا

إلىوربيعهم،حممضرًإلىمضرئهمخرج"،انسلالأالحربلإنشابانسلوا

فيوالزبيرطلحةفخرج."ال!ئلأحفيهمفوضعوا،يمانيهمإلىويمانيهم،ربيعهم

قد:فقالا،ليلأالكوفةأهلطرقنا:قالوا؟هذاما:فقالا،النَاسوجوه

.الذماءيسفكحتَّىمنتهٍغيرعليأأنعالنا

بجوارقصدعنالثواروضعهرجلقال؟هذاما:القتالرأىلماعليوقال

حيثمنفرددنا!،بعيننامنهموقومإلأفجئناما:يريدونبماليخبرهعلي

يسف!حتىمنتهيينغيروالزبيرطلحةأنَّعالتلقد:عليوقال.جاؤوا

نأيخافونالسبئئةولكن.كفواالناسأيها:الناسفيعليونادى.الدماء

..الصلحيجري

وقلبه،تتطايروالرؤوس،ي!تدالقتلفإذاوجههاللّهكرمعليونظر

!؟العملوما؟يفعلماذا،مسلموالمقتولالقاتللأن،دمقطرةكلمعينزف

أبوالحسنفيجيب.الحسنأبايانعم:طلحةويجيب،طلحةعليَوينادي
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ماذا!؟المدينةفيعرسكوخبأت،اللهرسولبعرسجئت:وجههاللهكرم

طلحةفأحسن؟الأرضهذهإلىبزوجتيجئتلكقالإناللّهلرسولتقول

ذإ،المعسكرمنخارجهووبينها،المعسكرمنوخرجوجههوأدار،بعمله

به.طلحةويقتلسهماًيأخذالفتنةأصحابمنبواحد

بقيادةستاروراءمنيعملون،تحاكلمؤامرةوإنها،مخطةالفتنةإن

ثاية.لهاأرادواوما،سبأبناللهعبد

كيفزبيريا:للزبيرعليفيقول،المعركةأرضفيالزبيرمععليويلتقي

علي:قال؟!الحسنأباياأظالكأنا:الزبيرقال؟؟!اظاليوأنتتقاتلني

إلينا،ينظراللّهرسولو؟ن،المدينةفيوإئاكالتقيتيومتذكرألا،نعم

قلت،زبيرياتضحلثاالرسوللكفقال،فضحكتزبيرياإليفنظرت

علياًستقاتل،زبيريا:اللّهرسوللكُفقال،الحسنأباأُحبإنياللهرسوليا

.)1(ظالملهوأنت

منوخرج،فرسهعنانفأدار،الموقفهذاعنهاللهرضيالزبيرتذكَّر

،جرموزبنعروولكن،إليكوأتوبأستغفركالفَهم:يقولوهوالمعركة

إلىوعادغدراًقتله،يصليوهووالعراقمكةبينوقتله،بهلحقعثمانقتلةأحد

الا.نحططالقضئةإذن:الراق

يتقذَمكعبأفأرسلت،الحربإيقافأرادتفقدعنهااللهرضيعائثةأقَا

،واحدأرشقاًكعبأرشقتالسَّبئيَّةلكن،إليهليدعوط!وجلعزَّاللهبكتاب

البقية،بنييا:تناديفجعلت،هودجهافيعائشةرمواحتىإ!فقتلوه

احتداماًإلاَّالسئَبئئةوتأبى،بوا!وجلعزَّاللّهاذكروا،اللّهالله،البقية

!نن!.المصطفىمعجزاتمنوهذه)1(
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وأقبلت،وأشياعهمع!انقتلةالعنواالناسأيها:فقالت.للقتالواسيهراراً

الضَّجة،هذهما:فقالالدعاءوععلي،بالاعاءالبصرةأهلوضبئ،تدعو

يدعوعليفأقبل.وأشياعهمعمانقتلةعلىمعهاويدعونتدعوعائشة:فقالوا

وأشياصم.عثمانقتلةالعنالفَهم:ويقول

هودجها،علىهجومأفبدؤوا،عائشةقتلعلىاًشياعهسبأابنوحزض

المفَحابة،شبانمنشاتاًأربعينأمرأنإلاَّ،وجههاللّهكرمعليمن؟ن!ا

أحدأتدعواولا،حولهفالتفواسقطفإذا،بس!+عائشةجملاضربوا:الموقال

المعركة.وانتهت،ذلكوفعلوا،إليهايصل

تقتلواأنأإيًا:لجندهيقولالورعالمؤمنبشهامةبعليفإذا،المعركةانتهت

فإذا.المسالينإخوانناأموالمندر!اًتأخذواأو،مهزوماًتلحقواأو،جريحاً

.شيءأمواالممنلمليس،مردودفالخطأ،أخطؤوا

النَّاكماوخرج،جندياًأربعينمعهاجَئشثم،بيتهإلىالمؤمنينأئمَيئوأخذ

بعضعلىبعضنايعتببنييا:فقالت،لودا!اعليوخرج،المؤمنينأمِّلوداع

واللهإنَّه،ذلكمنبلغهبشيءأحدعلىأحذيَعْتذنفلأ،واستزادةاستبطاء

،عنديوإئه،وأحمائهاالمرأةبْينيكونماإلاَّ،القديمفييئوبينبيني؟نما

.الأخيارمن،معتبتيعلى

ذلك،إلاَّوبينهابيني؟نما،وبرَّتصَدَقَتْالنَّاسأيهايا:عليّوقال

.والآخرةالدُّنيافيعيهاشهنبئملزوجةوإنَّها

وسّح،أميالاًيئوشيَّعهاهـ،36سنةرجبلغرّةالسئَبتيوموخرجت

المدينةإلماعنهمااللهرضيبكرأد!بنحمدأخاهامعهاوأرسل.يوماًمعهابنيه

نأعالت،دارهاإلطعنهااللّهرضيوصلتفالا،جندياًأربعينبحماية،المنوَّرة
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حرمةوجههاللهكرَّمعلياختارهن،الئساءمن!هممعها؟نواائذينالجنود

وقالت:رأسهافأطرقت،عورءاللّهلرسول

."علِيأيكونَأنإلأالحسناًبوأبَىلقد*

..صِفينفيبمعاويةفالتقى،ال!ثَّامإلىبجيشهعليالتفتثم

معاويةأنيرونعليمعومن..الالاعةلهتنبغيإمامأنَهعليِّحُخة

معاويةفواجب..وإذن،معاويةوبينبينهالمسالونيسويولا،علىيعدللا

علئاً.يبايعأن

قتلته،آوىفهو،عكانقتلقديكناإنْعلياًأنهي،معاويةوحجة

فِء:لمعاويةعليفقال.عثمانقتلةعلييسالهأنمنبأقلمعاويةيرضىولا

نأبعدولكن،إيا!أعطيكوأنافبايع،عثانقتلةتريدكنتإناللهظلإلى

بكأعترفولا،عمانقتلةتقتلحقابايعلا:معاويةفقال.الأمريستتب

لالؤمنين.أميرأ

اخرج!؟المسالينتقتللِمَمعاويةيا:فقالالمساليندماءحقنعليأرادوهنا

لك؟!اقتلتنيوإن،الخلأفةلي؟!اقتلتكفإن،لوجهوجهاًأناوأخرج،أنخا

قد:يةلمعاوقاليةمعاوووزير،العربداهية،العاصبنعروولكن.الخلأفة

فعلي،دقيقةمعهيقفلالعليخرجإنمعاويةأنَّيعلموهو،الحسنأبوأنصفك

!؟أمامهمعاويةويقفالعامريودّعبدبنعرووقاتل،خيبربابحامل

من،عأنقتلةمنرجلألف،المجلمأساةتتكررالفيلةتلكوفي

الصلح،تمإفىايملونإمهم..ليلأمعاويةجيشعاجون،الطْابورالخامس

ألفع!ثرونفيهاليقتل،ثانيةتشتعللهاافططبالفتنةفإذا..فتفوا

هدمويخمونجمبون!نواممن،الخامسوطابورهسبأابنإنْه،مسم

.الإسلام
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يرفعبمعاويةإذْ،واضحأجلئاًلاحوقد،عليانتصاراقتربوعندما

بينناليحمالثهكتابمافينقبل:معاويةفيقول!؟الأمرفيماذا،المصاحف

.الخسارةمنخوفاًإلأَالمصاحفمعاويةرفعوما..وبينم

خوفاًإلأرفعكوهماواللّه،اللّهكتابهافيأعلمأناويلم:عليويقول

البيعةالاَنفنقضواعادواعثمانقتلةولكن،القتالبمتابعةجندهأمرثم،مني

يدعوننا:لعليوقالوا،بيعتهمنقضوافيهاالفتنةتنتهيحاحمةلحظةفي،لعلي

فأفهمهم..المعركةتنتهيأنيريدونلاإئهم..معكونقاتل،اللهكتابإلى

انمهتانتصرإنعليألأن..يرتضوافلم،خدعةالقرآنرفعأنًوجههالفهكرًم

الوسط،موقففالوقوفإذن،صروفومصير!،الخلافوتلأشى،الفرقة

سبأابنفوقف،قائمةالفتنةيجعلالطرفينلأحدحاسمحلدونالْفحَيًرالموقف

يحمحئى،معاويةجندَالآنبعدنقاتللن:وقالواالوسطموقفمعهومن

إنا:قالوا؟!اللَّحظةهذهفيتخذلونني:عليفقال.وبينهمبيننااللهكتاب

!إبعكان)1(ونلحقكلنقتلنَّكالقتالعنالجندبقيةتوقف

التحكيم.علىالالرلانواتفق،القتالأوقف

رأيه،فيعليّاًيمثللا؟نارسلالًذيعنهاللهرضيالأشعريموسىأبو

وليس،توكيلأمرهناالأمرولكن،بالقضاءاشتهرموسىأباأنصحيح

أضف،لأفيبعدإلاَّإِليهينفموا،عليبيعةقبلتردّدنفسهموسىوأبو.قضاء

نأ،هذهوالحاليمكنفلأ،جانباًتنخَىإنَهإذْ،القتالفيدخولهعدمذلكإلى

عمانقتلواائَذينولكن،عباسبناللهعبدعليأرادلذلك..صاحبهيمثل

.خلأفبذورمنبدفلأ،وئامإلىالأمرآلكالابل،الفتنةتنتهيلاأنأرادوا

الملل"بعكانفعلنامامثلبكفعلناوإلأ،الملينقتالعنالأشترلتُزجِعَن!:حرفئأقالوا.()

NNE:ص،والنحل
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عليهمابايعهذا:عليفقال.التَحكيمجمايئأمامكتاباًليوقِّعواوجاؤوا

فقال.اللهكتابمافييقبلأدىعلىالمسالينبقيةالمؤمنينأميرطالبأبيبنعلي

بكلانعترفلأننا:قال؟لِمَ:قال،المؤمنينأميركالةامحِ:العاصبنممرو

الله،رسولصدق:وقال،بيدهالتحكيمعقدمنعليومحاها..لالؤهنينأميراً

.راضيى)1(وأناامحها

علياًموسىأبوخلعحيث،وعَمْرومويىأبيحموبعد،التَّحكِيموبعد

الطَّابوربسببالفتنةعادت..عليَاًوخلعمعاويةعرووثَبَّت،ومعاوية

وأصبحوا،وطاعتهعليعنع!انقتلةخرج،عيئعنخرجواحيث،الخامس

التحكيم،قبللانه:قالوا؟تقاتلونهلِمَ.عليّايقاتلونوصاروا،الخوارج

ألستم؟بالتحكيمر!من.القرآنيحكِّموا،وعْروموسىأبيبتحكيموقبل

وهببناللّهعبدعليهمعتنواأنبعدلقتاالمعليوخرج.لا:قالوا؟أنتم

غيهمفيآخرونوبقي.الصركةقبيلعليإلىوانصوامنهمق!مفتراجع،الراسي

معهذهيئموقعةويئكيت،ثمانيةإلاأبيهمبكرةعنوقتلهمعليفقاتلهم

--(2

.حَروراءمومعهباسمالخوارج

ألفأ،خسينيقارببماوخرج،معاويةلقتالئهَيئالكوفةإلىعليوعاد

انسحبلقد،رجلألفبالباقينفإذاخلفهونظرالفجرصلَّى،أيَّامثلأثةوبعد

نأوجلعزاللهيسأل..الكوفةإلىفعاد،الناسعنهوخذلوا،عأنقتلةكل

.رجالولاالزجالأشباهمنينقذه

(1)

)2(

فقال،"اللْهرسولكدعليهما؟تبهذا":عنهاللهرضيعل!كتبالحديبيةصلحفي

اللهارصولأنكنحلمفلو،اللهرسوللاتكتب:"قريقمندوبممرو"بنسهيل

الضلأةعليهالنيئفحاه،أمحاهبالذيأناما:عليفقال،(،امحه"لعليالئيئفقال،نقاتلك

.؟نوقد،لهسيكونالموقفهذامثلانهعليأالنْيئوأخبر،بيدهواللام

طالب.أبيبنعليخالفواائذينالخوارجبهنزلالكوفةمنميلينعلىموضع:حررراء

كا.245:ص،2:بر،البلدانمعجم!
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بنالرحمنبعبدإذا،الفجرلصلاةالنَّاسيوقظوعلي،الأئاممنيوموفي

ملجمابنقتل،غادرةوب!ربة،ص!بهوموبحسام،يترصئَده،الخارجيملجم

عليّاً.

هذا،ياحسين،ياحسن:فقالوالحسينالحسنابنيهرأىعليِّبيتوفي

اوصيمأبنائييا،مظلوموأفتياعليستقتل،اللّهرسولليماقاله

لكخيروللآخرةحائلونعيهها،زائلظلهافإنَّالذنياتغرَّنمولا،اللّهبتقوى

ويقولةملجمابنقاتلهإلىوجههاللّهكرَّميلتفتثم..الاولَىمن

!؟أكرمتكلم!؟إليكأحسنتةلم؟!ضربتنيالَّذيأنت،الرحمنياعبد

يمثلوابألاًأولادهإل!طلبفقد،المحئممصيرهيعرف؟نعلياًأنَّمنوبالرنم

الحنيف،الشرعبتفاصيليقسَّكفهو،الإسلأمبثرعيحاكوهوأن،بالقاتل

به،تمثلواأنإئالم:وجههاللّهكرَّمفقال.حياتهفيلحظةأو،ساعةآخرحتَى

،واحدةضربةفاضربوهمتوإنمنهأقتصأو،اسامحهإِمَّااللهشفانيإن

أمامبدمياخا!كالرحمنياعبد:وقالملجمبنالرحمنعبدإلىواستدار

بارئها.إلىروحهوفاضت،عينيهوأكض..العالمينرب

حلَّلايرىخربرجل؟نبائه،وجههاللّهكرًميئبحققيلومهما

يفلأنبعدإلأَالحساميستعمللاوالسئياسي،الحربيقطرعنإلاَّالامور

فإن،عليهميسودولا،لهميخضع،قومهعلىضعيفأ؟نوأنَه،وينقطعالرأي

أقلقه،عصرفيالزاشدينسياسةيتَّبع،راشديأنَّهمرجعه؟نءليإخفاق

الخامس.الطَّابوربسببجنباته؟فيالاضطرابوجعل

واحد،وفكر،واحدرجلقلبعلىالزَاشدينعهدفيالنَاس؟نلقد

وأنلاس!،ومذاهبَشيعأينقسيهونعيئعصرفياولاءها!ثم،واحدومذهب

الجزءفيه،يمتاحيعلياًأنزم،غريبةأف!رأفيهمأدخلقدسبأابن

والزَعد،السحابفييجيءائَذيوهو،عليهيستولىأنيجوزولا،الإالي
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عدلاْ؟الأرضفيهلأذلكبعدالأرضإلماسيترلوإنَّه،بسمتهوالبرق،صوته

.جوراً)1(فلئَت

خذله،الائوريستعجلونكانواائذين،"المنافقون!عليأخذللقد

كلفي"مزاودأ"كانلقد،ممبأبناللهعبدقادهائذي"الخامسالطابور!

بينالتقاربأوالصلحيسببتصرفكلبعدالفتنةلاسجرارمهيئأ،موقف

المتحاربتين.الفئتين

..يبطنونغيرماويظهرونالسوءيبطنونالذين..المنافقون

كانتبسببهم..افزبةالخبيثةالذاخليةالفئة..الخامسالطابور

إلىعل!منالخلافةانتقالتمْوبسببهم،لاتح!موجههاللهكزمعل!معارك

الشفيافي.الائويالف!3

قال؟،أفرادهاإلىنظرتَإنْماتظهرغيرتبطنداخليةفئة

جنبفيأحدلموصوم،صلا!مجنبفيأحد!صلاةُتَحْقُز":!تن2المصطفى

قوئمإنهم"..نعم،،(وَتَراقِيَهم)2(حَنَاجِر!إيمانهُميجاوزلاولكن،صيامهم

."الزميةمنالشهميرقكا،الذينمنيمرقون

خبيمثإليهدخلإن،الطاهرالسْليمفالقلب،اليوملناعبرةعثمانفتنةإن

ا!يمانلهدمماكرأيخططممناوأحد،الطائفئةيحبونممنأوأحد،طوئة

1'(

)2(

قدمصبأابنوبسببوجههاللْهكزمعليحياةفيأنهحئى،174:ص،والئحلالمللراجع

عاترجعوااإن:وقال،عليفزجرآ(1اللهأنتأجمما".أنتَ،أنتَ:وتالواعليإلىاناس

الله،إلأبالنارلايعذبلانه،أذتأنتإذن:وقالوابقولهففرحوا،لاحزقنمتقولون

!إأذهانه!فيشأابنماوضهبسببيرجعواوأوحرتهم

نأوالمعنى،الئراتي:والجع،المفرد،والعاتقالنحرثُغْرةبينالمثرفانافعَظْمان:التزفوَثان

بالقرآنيعملونلاالمعنى:وقيل،خلوقهمتجاوزاف!!ا،يقبلهاولااللهلايرفعهاتراء3

.(ترق:الئسان)،القراءةغيرلمميحصلولاقراءتهعلىيثابونولا
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ذلكأهلك..المسالينلملاكمدروسةخطواتير!ممممنأوأحد،والإسلام

وأفرح..الكلةوفزق،البريئةالأرواحذلكوهزم،السئليمالقلبصاحب

.."اطامسالطابور"يسببهاداخليةبفتنةيريدمالهيتحفقإذ..العدو

داخلئة،هزيمة..عليواستشهادِوصِفينتجمَل!منفيهابماالفتنة؟شالقد

؟،وشيعةشنة..هذايومناإلىفرقةوأنتجت،الذاخليالضفوحدةهزيمة

أرواحكاأزهقت،يسيرةليستلمذةالإسلاميةالذعوةانتشارأوقفتأنها

وإخاءوعدلأإسلامأتنشروهيربهاوجهتلقىأنعليها!نارواح،الألوف

..وإنسانية

."الخامسالطْابور"سببها،الذاخل!الئطاقعلىمزيمةالفتنة!نتلقد

منسبأبناللّهعبدفئةمنالسَّواد؟ن:نقولالبحثهذانهايةوفي

وصفهمالأعرابوهؤلاء.عنهاللهرضيىالصئذيقأيَّامارتدواائذينالأعراب

خدُودَيَغلَفواألاْوَأنجدَزوَنِفَاقأكقرأأشَدْالأغرَابئ):بقولهالكريمالقرآن

مَائتفِقيَتخذمَنالأكرَابوَينَ.حَيهيمَعَلِئموَاللةرَشويهِعَلىاللةاًتزَلَمَا

التوبة:أ!عَلِيمَمَعِيغوَاللهالسْوءدَائِرَةعَلَيهِنمالذوَائِرَبكئموَيَتَرَبْصمَقرَمأ

79/89).

منيتلقون!تن%اللهرسولأمعصحبةلهمتكناالَّذينالأعرابهؤلاء

وَمِنَ):فتزثماءلاشهاللّهرسولمنهمصحبمنأمَّا.وعالاًتزكيةخلألها

اللهِعِتدَئمزبَاتمَائتفقوَيَتْخِذوَانيَؤمِالآخِيىبِالئهِيؤمِنمَنغرَابِالاً

كَفوزاللهَإنرَخمَتهِفِياللةسَئذخِلفئمتفئمفزبَةإنهَاألاَالرْشولِوَصمَلَوَاتِ

.991:التوبةا!زجيئ

الأعظمالئَواد؟نوا،!وَنجفَاقأكقرأاًشَذ):اللّهوصفهمائَذينفالأعراب

،للفتوحيرسلهمأنفرفض،الضدِّيقأئامارتدوااتَذينو!،سبأابنفئةمن
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بعدإلاَّأيضاًعريفطهلو!،اللهجندفيلاشائبةدئهخالصةالفتوحلتبقى

جهم،والاستعانةإِرساالمإلىاضطرالفتحرقعةتوسعتأنبعدوعمان،حين

سبأابنفأدرك،والتهيجالقولمنهمويأخذ،الطمعيشد!الأَعرابوهؤلاء

وطلحةعليمنوردتهأنَّهايدّعي،المزؤَرةالكتبمنبوابلفأمطر!،ذلك

ووجدوا،وممانعةرفضاًإِلأَيجدوالم،بهؤلاءاجكعواإذاحتَى..وعائشةوالزبير

زعيملكن،راضينالأمصارإلىفعادوا،اللّهلثرعمتَّبعاً،للحقوقمقذرأعمان

علىهزيمةف!نت..استغلألأحسنواستغلهم..العودةهتأالخامسالطابور

فحذار..هذايومناإلطالأفَةمذهبفيالانقسامو؟ن،الداخليالصَّفنطاق

الأُقَة.هلاكففيه!إ!"الخامسالطَّابور"منحذار
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مَعَكالناسقلوب

أميةبغيمَعَوَسيوفهم

ذَلكغؤلكمكتليليلقلكأئولذؤإن*!

يئاتجييةواناأك!لينايئونفيأتتئم

14:يونىا0!نمْتئو3

منحولهبمنيثقأنلهينبغيلاأئهعنهاللّهرضيعليبناطسنرأى

منهم،وجههاللهكزَموالدهقاساهبماوعرفهمخبر!فقد،جموعمنأوأصحابٍ

،ء!انلدارحصار!ميومحاربهمفقد،عثمانقتلةيكرهنفسهالوقتفيوهو

جهم.يبتلىأنعلىالخلأفةيتركأنفآثر

منعلىيشترططفقفقد،الخلأفةإلىميلهعدمظهر،الحسنبيعةومنذ

وتحاربون،سالمتمنتسالمونمطيعونسامعونإنم!:بقولهالعراقفيبايع

الهاعة،عامهـ،41عاموحمي،لمعاويةالتنازلالحسنفقزَر."حاربتمن

خليفةعلىالمسالينجمعلقد،والمجاعةللتَفا!ركناعليبنالحسنيعتبر..لذلك

إلىالخلأفةوانتقال،((الهاعةعام"أنَّعلى.واختلأففرقةبعد،واحد

واعتدنا،بعضعنبعضهالايختلفمتثابهةمصادروهي،جدأكثيرةالبحثهذامصادرإن)1(

إلى:أيضاْالرجوعويمكن،ومابعدها437صفحة،الخامىالجز،الطبريتاريخهنا

ومابعدها.914:ص،8:بر،والنهائةكاالبداية

ومابعدها.266:ص،3:!،التاريخفيكاال!مل

ومابعدها.21:ص،3:المحلد،خلدونابنتاريخ*

ومابعدها.boo:ص،الأموئةكاالذولة
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عنداسيهرتالراشديةالخلافةروحإن،المشكلاتكلعلىيقضلم،الأمويين

معارضة.متصدِّيةالحقيقيشكلهافيالعالاءالضحابةكبار

يمنعلعقهاستنهتقليدوذلك/العهدبولايةالوراثةنظاممعاويةأشَى؟

لغيرالأمرويعطي،الأصلحيمنعتقليدآَنهإلأ،الدماءويحقن،الخلاف

اللأئق.

فظهر،يزيدابنهفخلفه،للهجرة06سنةرجبفيمعاويةومات

بناللّهوعبد،عليبناطسين:رأسهموعلى،ليزيدالبيعةأنكروامعارضون

عر.بناللهوعبد،الزبير

لهيأخذان،المنؤرةالمدينةعلىعاملهعتبةبنالوليدإلىيزيدكتب

عربنالئهوعبدحسينأفخذ،بمد"أما:النفرهوًلاءمنالبيعة

يبايعواحقرخصةليهليست،شديدأأخذأبالبيمةالزيربئالئهوعبد

."وال!ئلام

الزبيربناللهعبدوأبَى،عربناللهوعبد،عباكمابناللهعبدفبايع

وتوتجَهعليبنالحسينأبَى؟،العتيقبالبيتواستعاذ،المكرَّمةمكةإلىوسار

أيضاً.مكَّةإلى

إليهيرسلونفطفقوا،المكرَّمةمكًةإلىالحسينبمغادرةالكوفةوعأهل

وأنَهم،بلده!فيولالأمير!،ليزيدالطاعةيلتزموااأنَهمفيهايعالونه،كتبهم

لاقدم،عليكأنفسناحبسناتدإنا!:ليبايعوهإليهمفليحضر،إليهبحاجة

منعل!بنلحسنى،الزحيمالرحمنالثهب!م":أيضأكتبوهومما،"علينا

ينتظرونللى،النْاسفإن،فحيفلا،بمدأئا،والمسلفىالمرمن!منث!يمته

الكتبوت!ثرت..."عليل!والشلام،المبللالمبلَ،غركلىلهمولارأ!
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اخضزفقد،بعدأما":أيضأمنهاو؟ن،بعيماا(وقْرَبلغتحتىاطسينعلى

لكجندعلىفاقدمشئتفإذا،الجِام)3(وطَئت،انروأينعت،)2(الجناب

."عليكوالسْلام،مجئد

بنهانن:العراقمنجاءهمنآخرو؟ن،الحسينعندالزسلوتلأقت

الحسينفكتب،الزسلآخرو؟ن،الحنفياللّهعبدبنوسعيد،السًبيعيهانئ

منالملأإلىعليبنحسينمن،الرحيمالرحمناللّهبسم":الكوفةأهلإلى

منآخرو؟نا،بكتبمعليَّقَدمَاوسعيداًهانئاًفإن،بعدأفا،والمسالينالمؤمنين

إنه:جفمومقالة،وذكرتمأقصصتمالذيكلفهمتوقد،رسلممنعل!قدم

بعثتوقد.والحقالهدىعلىبكيجمعناأناللّهلعلفأقْبِل،إمامعلينالشى

وأمرأبحالمإلبيكتبأنوأمرته،بيتيأهلمنوثقتيكيوابنأخيإليم

علىمنموالحِجَىالفضلوذويمَلئمرأيأجمعقدانهإل!كتبفإن،ورأيم

الله،شاءإنوَشِي!عليمأقدم،كتبمفيوقرأت،زسُلمعليَّماقدمتْمثل

بالحق،والدائن،بالقسطوالآخذ،بالكتابالعاملإلأَالإماممافلَعَمري

."والسئلام،اللهذاتعلىنفسَةوالحابس

إلىيمِز":لهوفال،طالبابيبنعقيلبنمسلمعَمهابنالحسينْوبعث

حتىمسلمفخرج."إليهمخرجناحَقاً؟نفإن،إلطبهماكتبوافانظرالكوفة

الزائدفإن،بعدأفا":الحسينإلمافكتب،الأمرواستطلع،.الكوفةقدم

استمملماوأكثر،الثقيلالهلالوقر:وقيل،رأسعلىأوظهرعلىمجملالثًقل:الوِفز)1(

:الفان1،بميرجئل:هناوالمراد،البعيرحملفيوالوَسْقَ،والهارالبغلجملنيالوِقْز

.(وقر

.(جنب:اللسان1،القوممَحِلةمنوماقَربَ،والفناءالناحية:والجانبَبالفتح:الجناب)2(

طئمفقدكلبحئىوعَلاَماكثروكلوغمَر،غلاَ،وطمَومأطتاييئمالماةطئم:طئت3()

والجَمَئم:والحاموالجِاموالجَ!ائم.اطمم:اللْان)،كره:طئأيطَمهالثيءوطئم،يطِئم

.اجمم:اللسان)،المكيالرأسإلىالكيل
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الاقبالَفعخلِ،ألفأدثرثمانيةالكوفةأهلمنبايعنيوقد،أهلهيكذبلا

ولاهَوئرأيمعاويةآلفيلهمليس،معككلَّهمالناسفإنَّ،كتابييأتيكحين

."والسَّلأم

نأالبصرةعلىواليهزيادبنالدهعبدفأمرعقيلبنمسلمبأمريزيدعلم

،البصرةأهلوجوهفيالكوفةزيادابنفقدم،ويقتلهمسالاًيطلب

لابنطريقهفيوهوعقيلابنوب!،عقيلبابنالإمساكعيونهواستطاعت

وآللحسينأبيم،إليّالمقبلينلأهليأبي":فقاليبكيهعافسئل،زياد

عَلَيئَإن":فيهاجاءوصية،سعدبنممرعقيلابنأوصى؟."الحسين

وانظر،عنيفاقضهادر!مئةسبع،الكوفةَقدمتةمنذدَيْناًاستدنتهبالكوفة

قدفإئي،يردهمَنحسينإلىوابث،فوارِها،زيادابنمنفاستوهبهاجثتي

.."مقبلاًإلاّأراهولا،معهالنَّاسأناعالهإليهكتبت

وأهلالصحابةموقففا،العراقفيالموقفهووهذا،عقيلابنرأيهذا

المكزَمة؟مكَّةفيالرأي

كتبقدصاْلما:الخزوميئهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنممرقال

بمكًة،وهوعليهفدخلتأتيته،العراؤاإلىلالسيروتهيأالحسينإلىالعراقأهل

اريدلحاجةمابنباأتيتكفإني،بعدأمًا:قلتثم،عليهوأثنيتاللّهفحمدت

،أقولأناريدعاكففتُوإلاَّتستنصحنيكنتَفإن،نصيحةلكذكرَها

،)1(والفعلالأمرمنللقبيحولاهَوٍ،الزايبسيئأظنكمافواللّه،قل:فقال

عليكمشفقٌوإنِّي،العراقإلىالمسيرتريدأنَّكبلغنيقدإنَّه:لهقلت:قال

وإنَما،الأموالبيوتومعهم،وأُمرؤهعالهفيهبلدأتأتيإنَك،مسيركمن

،نصرهوعدكمنيقاتلكأنعليكولاآمنوالذَينارالذر!لهذاعبيدٌالنَّاس

.11الهوىمنلثيءأظنكومااستفك،مافواللْه11:الأثيرابنوفي:الطبريفيهذا)1(
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تم،ابنياخيراًاللهجزاك:الحسينفقال،معهيقاتلكممنإليهاًحبأنتومن

يكن.أمرمنيُقضَومهما،بعقلوتكلَّمت،بنُصحصثيتَأنَّكعالمتواللّهفقد

ناصح.وأنصحَ،فشيرٍأحمدُعنديفأنت،تركتُهأوبرأيكأخذت

أنَّكالناسأرجفقدإنَّك،تمابنيا:للحسينعباسبناللهعبدوقال

فيالمسيرأجمعتقدإنيةالحسينقال؟صانعأَنتماليفبئن،العراقإلماسائر

منبالفهاعيذكفإنِّي،عبَاسابنلهفقال،تعالىاللّه!تاءإنهذينيومَيَّأحد

فإن؟عَذوَّ!ونَفَوْا،بلأد!وضبطوا،أميرَ!قتلواقدقومإلىأتسير!ذلك

قاهرعليهموأميز!إليهمدَعَوْكإنما؟نواوإن،إليهمفسزذلكفعلواقد؟نوا

نأعليكولاآمن،والقتال!الحربإلىدعوكإنمافإضهم،بلأد!تَجيوكاله،لهم

أشدفيكونواإليكيستنفرواوأن،ويخذلوكويخالفوك،ويكذبوكيغروك

.يكونماوأنظراللهأستخيروإني:الحسينلهفقال،عليكالنَاس

ولاأصبر،لاأتصبَّرإنِّيمّابنيا:للحسينليقولعباسبنالثهعبدعادثم

قومالعراقأهلَإن،والاستئصال،الهلأكَالوجههذافيعليكَأتخوّفإنِّي

العراقأهل؟نفإنْ،الحجازأهلسيدفإنَكالبلدبهذاأتم،تقربنَهمفلأ،غذر

إلاَّأبيتَفإن،عليه!أقدمثم،عدو!فلينفواإليهمفاكتبزمموا؟يريدونك

طويلة،عريضةأرضنوهي،وشعاباًحصوناًبهافإناليهنإلىفصرتَخرجأن

وترسل،النَّاسإلىفتكتب،غزْلةفيالنَّاسعنوأشا،شيعةبهاولأبيك

لهفقال،عافيةفيتحمثائَذيذلكعنديأتيكَأنأرجوفإنِّي،دعاتكوتبث

علىأزمعتقدولكني،مشْفِقناصغأنَّكلأعلمواللّهإني،مّابنيا:الحسين

فوالله،وصبْيَتِكبنسائكتِرْفلاسائراًكنتَفإن:عباسابنلهفقال،المسير

ابنقالثم،إليهينظرونوولدهونساؤهعمانقتل؟تقتَلأنلخائفإني

وهو،منهاوالخروجالحِجازَإياهبتخلًيكَالزبيرابنِعينَأقررتَلقد:عباس!

أَخذتُإذاأنَّكأعلملوهوإلاَّلاإلهالذيواللّه،معلثأحذإِليهينظرلاالوم
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ذلك.لفعلتُأطعتنيالنَاسوعليكعلييجتهعَحتىوناصيتكنجتعرك

:الفرزدقفقال،الشئاعرغالببنالفرزدقعنهاللهرضيالحسينولقي

النَاسنبألنابَئنْ:الحسينلهفقال،تحبفماوأفلكشؤلكَاللهأعطاك

.)1(خلفك

معوسيولهم،معكالئاسقلوبئ،سألتَالخبيرمن:الفرزدقلهفقال

فيرئنايوموكل،يشاءمايفعلوالله،المئماءمنينزلوالقضاء،امئةبنى

أداءعلىالمستعانوهو،نَعمائهعلىاللهفتحمدتحببماالقضاءنزلإن،شأن

والتقوى،نيتهالحق؟نمنيَعتدِفلم،الرًجاءدونالقضاءحالوإن،الثكر

صيرته.

طالبأبيبنجعفربناللهعبدكتبالمكَّرمةمكةمنالحسينخرجولما

فإني،كتابيفيتنظرحينانصرفتلمَّاباللّهأسألكفإني،بعدأفا":لهقائلأ

أهلواستئصاذهلأككَفيهيكونأنلهتوج!االَّذيالوجهمنعليكئشفِق

ورجاء،المهتدينعَلَمُفإنك،الأرضنوزطفئاليومَهلكتإن،بيتك

."والسئلامالكتابأثرفيفإئيتعجلفلا،المؤمنين

علىيزيدعامل،العاصبنسعيدبنعروإلىجعفربناللهعبدوقام

فيهوتمنيه،الأمانفيهلهتجعلكتاباًالحسينإلىاكتبْ:وقال،فكمه،مكة

فيرجع،ذلكإلىيطمئنلعفهالرجوعوتسأله،كتابكفيوتوثق،والصئلةالبر

بناللهعبدفكتب،أخكهحتىبهوأتنيماشئتاكتب:سعيدبنعروفقال

خنينبنموفعوهو"الضفاح"احمهم!نفيالحسنولقي،المراقمنآتياالفرزدق؟ن)1(

المناصبة:هذهفيالنرزدقوقال،مثاشمنمكْةإلىالداخليؤعلىاطرمواضاب

والدرقاليلامقعليهالضفاحبارضالهينلقيت

.4121:ص،3:ب،أبلدانمبم)
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أخيكمعبهوابعثْ،اخكه:لهفقالسعيدبنممروبهأقىثم،الكتابجعفر

ففعل.،منكالجِذأنَّهويعلم،إليهنفسُهتطمقأنأحرىفإنَّه،سعيدبنيحيى

به،وجهدا،الكتابفأقرآه،جعفرب!اللهوعبديحيىالحسينفلحق

بأمرفيهاوأمرلا،عثطاللّهرسولفيهارؤيارأيتُإئي:وقالالحسينفاعتذر

لِيَ.أوْ؟نعَلَيَّ،لهماضبىأنا

القومهؤلاءماتركناأدريما:للحسينقالفقدالزبيربناللهعبدأما

نأماتريدخبِّرني!دو!الأمرهذاوولاة،المهاجرينأبناءونحن،عنهموكفنا

إليكتبولقد،الكوفةبإتياننفصيحدثتُلقدوالئيما:اطسينفقال!؟تصنع

بهالي؟نلوأمَا:الزبيرابنلهفقال،اللهوأستخير،أهلهاوأشرافبهاشيعتي

اردتَثمبالحجازأقتَلوإنكأمَا:فقالعادولكنه..بهاماعدلتُشيعتكمثل

فقالفخرجالزبيرابنقامثم.اللّهشاءإنعليلثماخولفَهاهناالأمرهذا

منأخرجأنمنإليهأحبالانيامنيؤتاهشيءليسهذاإنّها:الحسين

النَاساوأنَّ،شيءمعيالأمرفيلهليسأنَهعلموقد،العراقإلماالحجاز

له.لتخلومنهاخرجتأنيفوذ،بييعدلوه

هذافوئيتَأقتتقيمأنشئتَإن:للحسينآخرلقاءفيالزبيرابنوقال

أل!إنَّ:الحسينلهفقال،وبايعناكلكونصحنا،وساعدناكفآزرناك،الأمر

فقال،الكبشذلكأناأكونأناحبفا،حرمتهايستحلكبشأبهاأنحدَّثني

الحسين:فقال،ولاتعصىفتطاعالأمرأَناوتولينيشئتَإنفأتم:الزبيرابنله

.أيضاً)1(هذايدأروما

أباإنبل،الخروجبعدمينصحالكل،المكَّرمةمكَّةفيالموقف؟نهكذا

والزم،اللّهاتق:لهقلتوقد،الخروجعلىالحسينغلبني":قالالخدريسعيد

ومابعدها.382:ص،ه:!،11الطبري"فيكلهاالابقةالئصوص)1(
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تعظمالمحدثةالرحمنعبدبشاعرةإليهوكتبت،"إمامكعلىولاتخرج،بيتك

.اطاعة)1(بلزوموتأمره،يصنعهأنيريدما

..الحجازفيالجولهليخلوالزبيرابنإلاَّالحسينإلىالخروجَيحسِّنوا

بنمسلمعهابنمقتلخبرطريقهفيوهووبلغه،العراقإلىالحسينسار

والله:قالوامسلمإخوةلكن،مكَةإلىالعودةواعتزم،ذلكفأثناه:عقيل

."بعدأالحياةفيلاخير11:فقالنقتلأوبثأرنانصيبحتىلانرجع

!و،أبيهمبكرةعنالحسينرجالقُتِل،الواقعة؟نت..كربلأءوفي

يدعوبثكلالموقعةوانقتا،معهمالحسينوقتل،رجلاًوسبعيناثنينحوالي

بناللهعبيدأقنعاتَذي،الجوشنذيبنشَيهِرمنبتحريض..والضنىللأسف

الموقف.حسمبضرورةزياد

لآمنأخياررجالمعهواستشهد،عنهاللّهرضيالحسيناستشهدلقد

هُزِمَفالاذا.أثارهانعيشمازلناهزيمةو؟!ا،عليهمالثهرضوانالبيت

معه؟مناضهزمولماذا؟الحسين

رجلآخرحتىجاهدوابل،معهومنالحسينينهزملم:تقولاطقيقة

إني،ياحسين:)2(الحسينيقابلخيلهفيوهوالتهيهييزيدبناطزقال.منهم

!فلتَهلكنَّقوتلْتَولئن،لتُقتلنقاتَلْتَلئنأشهدفإني،نفسكفيالنّهاذكرك

تقتلوني!أنالخَطْببميعدووهل!تخوفنيأفبالموت:الحسينلهفقال،أرى

وهوولقيه،عهلابنالأوكماأخوقال؟أقولولكن!لكأقولماأدريما

:فقالمقتولفإئك؟تذهبأين،لهفقال،ير-رالذرسولنُصرةَيريد

)1(

(2)

342/3،3:ص،2:!،للذهيالإسلأمتاريخ

يزيد.أوزيادابناًمريأتيحتىاطسينبراقبةمكلفأاطر!ن
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مسالاوجاهدَحقاًمانَوَىإذاالفتىعلىعارٌومابالموتسأمفي

مجْرِماوفَارَقمَثْبورأوخالفبنفسهصالحينرجالاْووايى

وتركا)1(يعيشأنذ!بككَفَىأنمامتوإنأندماعِشْتفإن

ينتصر3زيادابنبالفا،شجاعةمعهومنالحسينتنقصلم

الحسينواجهلقد..النَصرعواملمنزيادابنجيشعددكثرةَإن

الكوفة.أهلمنآلافأربعةمنأكثر،رجلأوسبعينباثنينعنهاللهرضي

الكوفة،أهلخذلانفهو،تقتلالقليلةالفئةهذهجعلائذيأئا

هذهفلنقرأ..ووعود!لمراسلأتهموتنكر!،الحسيننصرةعنوتقاعسهم

ابنانتصارسببيظهرومنها،الحسينهزيمةسببيتضحففيها،النصوص

اطاجربلغإذاحتَىأقبلاطسينأنَّقيسبنعدوحدَثني:نحنفأبوقال

معهوكتب،الكوفةأهلإلىالضيداويفسهِربنقشىبثالرمَّةبطنمن

المؤمنينمنإخوانهإلىعليبنالحسينمن،الزَحيمالرحمناللهبسم":إليهم

فإن،بعدأمَّا،هوإلألاإلهالذياللهإليمأحمدفإنِّي،عليمسلائم،والمسالين

نصرنا،علىملئمواجماع،رأيمبحسنفيهيخبرنيجاءنيعقيلبنمسلمكتابَ

أعظمذلكعلىيثيبموأن،المئنعلنائحسنأناللهفسألمث،بحقناوالطلب

يومالحجةذيمنمضينلثهانالثلأثاءيومَمكَةمنإليمشخصتوقد،الأجر

أياميفيإليمقادمفإني،وجذواأمرأفاكثوارسوليعليمقدمفإذا،التروية

."وبر؟تهاللّهورحمةعليموالسئَلأم،اللّهشاءإنهذه

!إوعدوه؟الحسينَالكوفيونن!رفهل

الأثير.ابنفيوبعضها،الطبريمن404:ص،ه:الجزنيالأبيات)\(
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يبكونالتلعلىلوقوفالكوفةأهلمنأشياخاًإن:عبيدةبنسعدقال

!ةفتنصرونهتزلو8نألا،اللّهأعداءيا:!قلت،نصركأنزلاللهم:ويقولون

وصولهقبيلللحسينالأسديّانالمشعلبنوالمذري،سُليمبناللهعبدوقال

ئْهلب،هذام!نكمنانصرفتَإلاَّبيتكوأهلنفسكفياللهنَنشُدك:الكوفة

عليكةتكونأننتخوفبل،ولاشيعةناصربالكوفةلكلشى

فيه:جاءوأقربائهرجالهبعضمنكتافي)1(بزُبالةوهوالحسينجاء؟

بنمُسلمقتل،فظيعخبرأتاناقدفإنَّه،بعدأمَّا،الزَحيمالزَحمناللهبصم"

أحثفن،شيعتناخذلتناوقد،بقْطربناللّهوعبدعروةبنوهانئعقيل

.1(فلينصرفالانصرافمنم

أين:عنهالنّهرضيالحسينسألعومتهأحدَإنعكرمةبنيأحدلَوْذانقال

علىإلألاتفدملسان،انصرفتلمااللهأنشذكإِنّي:لهفقال،فحذَثه؟تريد

مؤنةكفوك!نوالوإليكبعثواائذينهؤلاءفإن،ال!ئيوتوحدالأسنة

هذهعلىفأمَّا،رأياذلك!نعليهمالقدمت،الأشياءلكووطؤوا،القتال

تفعل.أنلكلاأرىفإنيتذكرهاائَتيالحال

اللهإلىمعذرةإنَّها،الناسأيُّها":الكوفةلأهلعنهاللّهرضيىالحسينقال

علينا،اقدمْأنزشلموقدصاْ،كتُبمأتتنيحتّىآتماإنَي،وإليموجَّلعزَّ

فقدذلكعلىكنتمفإن،الهدىعلىبكيجمعنااللهلعل،إماملناليسفإنَّه

!إِنو،مصرَلمأقدمومواثيقمعهودأمنإليهأطمئنماتُعطونيفإن،جئتم

.،،إليممنهأقبلتُاتَذيالمكلإلىعنمانصرفتُ؟رهينلمقدميوكنتمتفعلوا

أسد،لبنيوجامعحصنفيهاعامرةقريةوهي،الكوفةمنمكةبطريقمنزل:زبالة)1(

،3:!،البلدانمعجم".منهوأخذها،لهبضبطهاأي،الماءفيبلهازبالةحميت:قالوا

."912:ص
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عنه.جيعأسكتوا..لاشيء..جوابه!؟نفاذا

رشلمغلَيَّوقدمت،كتبمأتتنيقد..":أيضاًلهمالحسينوقال

فأنا،رشدأتصيبوابيعتمعلىتممتمفإنْ،ولاتَخذلونيلاتسالونيأنَم،ببيعتم

معوأهلي،أنفسممعنفسي،!ينءاللهرسولبنتفاطمةَوابن،عليبنالحسين

منبيعتيوخلعغ،عهدلمونقضغتفعلوالموإن،أسوةفيَّفلم،أهلم

مسم،عيوابنوأخيبأبيفعلقومالقد،بنكرلمماهيللعمري،أعناثم

فإنَ!انكثومن،ضيعغونصيبم،أخطأتملحظم،بماكزمنوالمغرور

."بر؟تهاللهورحمةعليموالتَلأم،عنماللّهوسيغني،نفسهعلىينكث

:فقالوا.وراءأالناسخبرأخبروني:الكوفةمنقدموانفراًالحسينوسأل

و3!م،ئسكالط،غرَائزهُموفلئت،رِشوتفمأعظصثفقدالنَّاساشرافأفا

فإن،بعدالناسسائروأما،عليكواحذألْمثفهم،نصيحتهمبهويستخلص

عليك.مشهورةغدأوسيوفهم،إليكشيأفئدمهم

يحملهماخرْجينفيمعه؟نتاوقد،الحسينإلىكتبهمأنكرواأنَّهمحتَى

بنَعَزْرةَعنهاللّهرضيالحسينإلىبعثسعدبنعرأنوحتَّى،سارحيث

إلىكتبممنعزرةو؟ن؟يريدوماذا؟بهجاءائَذيمافسلهائته:فقالقيس

فكلُهم،؟تبوهالذينالرؤساءعلىذلكفعرض،يأتيهأنمنهفاستحيا،الحسين

..الحسينمقابلةوكرهأبى

***

معقلوبهم..لهالعراقأهللخذلانعنهاللّهرضيىالحسيناستشهدلقد

مشهورةوسيوفهم،الحسينإلىثويأفئدتهم،أميةبنيمعوسيوفهم،الحسين

ي!دطفل،عليابنهوفيهم،يزيدإلىأهلهمعالحسينرأسوأرسل..عليه

قد:وقالعيناهدمعتا،وأهلهالحسينيزيدرأىولما..الزَجالمبلغيبلغ
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بناللهعبيد))حميةابناللهلعن،الحسينقتلبدونطاعتممنأر!كنت

اللهفرحم،عنهلعفوت"الحسينيقصد"صاحبهأنيلوواللّهأما،"زياد

الحسين.

بالب!ءيزيدنساءفتلقا!،حرمهإلىالحسينبيتأهليزيدأدخلثم

إِلأطعامأيتناوللايزيدو؟ن،أيَّامثلأثةالحسينعلىالمناحةوأَقاموا،الشتَديد

،المنؤَرةالمدينةإلىوأهلهالحسينبنعليَيزيذسرّحثم.إليهالحسينبنعليدعا

خلأفته.آخرحتَّىبعليخيرأيوصاواسبهر،الطريقفيخدمتهمبحسنوأمر

وصبراً،وقدرهوجلًعزَاللهبقضاء؟ملأًإيمانأأظهرلقد،الحسيناللّهرحم

النَمرأبدوالقد،وأصحابهبيتهأهلورحم.أمثالهايندروشجاعةًواحتسابأ

عنيديهبينقاتلوالقد،بعدهالحياةوكراهية،بالنفسلهوالمواساة،للحسين

مثله.يشاهدامابصيرة

ينفعهملن..معهومنللحسينتنكر!بعدندفهُمالكوفيينينفعولن

قتلحتَّىلهإغاثتهموعدم،إياهوخذلانه!،الحسينحقفيمافزَطواعلىندمهم

.ينظرونو!بينهم

56سنةضرَدبنسليهانبإِمرة"التَّوَّابُون"سِّيتفرقةشكلواأنَهمصحيح

بثأرالأخذفيوأمواالمنفوسهمبذلعلىوتحالفوا..فعلوامماتابوا،للهجرة

نفعوماذا؟!ذلكالحسينيفيدماذا..ولكن..وقتلهقاتلهمنومقاتلةالحسين

!!!؟توبتهمعلتوماذا؟ندمهموآلهالحسين

ائذين،أغمَالأبالأخ!مَريِنَنُنَئئكئممَلفل)..غدرثمأعطىمنأهرولئه

،!صئنعأئخسِنونَأنفنميَخسِبُونَؤفنمالذنْيَاالحَياةِفِيسَعْئفنمضَل

.4011و301ةالكهفأ
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الجاهِليَّةالمحيَّة

خمِئةَالحَمِئةفئوبهِئمفيكَقزواائذينَتجغلَإذ*)

وَعَتىزسُويهِعَتىتكينتةاللةفأتزَذالجاهِليْةِ

بهَاأحَقْكائواjالتْقوىكَيقةؤألزَقفنمانمُؤينينَ

.[26:الفتح)!عَلِياْشَيءيكَلاللةوَكَانؤأفققا

و؟نت،والثَّأروالنَهبالغزومبدأعلىالجاهليَّةفيالقبليالنًظامقام

ومناصر!م،الغازينمساندةتفرض،الجاهلئةالمحيّهأو،القبليَّةالعصبيَّه

أَوظالماًأخاكانصر:مبدأمنانطلأقاًالأسواقفيوكزواتهمببطولاتهموالتغني

مظلوماً.

إنمَا):محلهاالذينأخؤَةويحل،الجاهليَّةالمحيَّةلينهيالِإسلأموجاء

.(01:اطخراتأ،!إخْوَةٌائمؤمِئونَ

المدينةأهلفحاصر،الحجازأَهلعنهاللّهرضيا!يمنمجزرةأثارتلقد

بنمعاويةبنيزيدإلىكتاباًفأرسلوا،الحمبنمرواندارفيأُميةبنيالمنوَّرة

الماءومنِعنا،الحمبنمرواندارفيخصرْناقدإِنَا:يستغيثونسفيانأَل!

.ياغوثاهغوثاهفيا،بالجَئوب)1(ورمينا،العذب

الجاهليةالمحيًةوأخذته،ثائرتهثارتحتى،الكتابهذايزيدقرأَأَنوما

منألفاًعثراثنيفيعقبةبنمصلممفسير،بعدهمالعيشفيلاخير:وقال

المقبلواقتلالسَّيففجردأَحدمنهمقتلقدأُميةبنو؟نإِنْوأوصاه،الزجال

الحسين.بنبعليواستوص،ثلأثاًوانهبها،الجريحعلىوأجهز،والمدبر

.(5/482:الطبري)،الفليظةالاْرض:الجبُوب)1(

-87-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


خليفةإنًه،لقومهيزيدتعصُّبوتظهر،الإسلأمياباهاوصيَّةوهي

لقومه،يتعصًبفتىموقفهذاوموقفه،فقطاميةلبنيوليس،عامةالمسالين

المسالين.لكلخليفةلاموقف

وأذوا.رائعةبشجاعةالمنوًرةالمدينةأهلدافعحيثما،الحزَةموقعةو؟شه

بنوخاضهمحين،أمر!علىغلبوالكنهم،الكثيرالشَّيءالبطولةضروبمن

ثمالمدينةأهلفاضطرب،خلفهممنوأتو!،عليهمانقلبواإذ،فزارة

رجال!،وستةمئةثلأثوالأنصارالقرشيينمنالمعركةفيوقتل،استسالوا

!إمافعل)1(المنورةبالمدينةيزيدوفعل

ء**

فهاج،خلأفتهسنةفيتوفيالَّذي،الثافيمعاويةابنهوخلفه،يزيدومات

ووحدةفاسكهمبفضل،وقوتهاالأمويةالدَّولةعصب؟نواالذين،الشَّامعرب

الحم،بنمروانإِلىاليهنيًةوانحازت،تفككتالوحدةهذهولكن،كالتهم

وبايعت،رَاهِط)2(برجالفهريقيسبنالضحاكبزعامةالقيسئةواجكعت

الزْبير.بناللّهعبد

هـ،65سنةالمحرَّمفيقيسبنالضئَحاكيهزمأناطمبنمرواناستطاع

الشامفيلشىالعصبيَّةنارالموقعةهذهفأذكت،رَاهِطمرجموقعةفيوذلك

الحثَّمالعرببينمتصلةبصورةالنزاعوظهر،الأمصارسائرفيبل،وحدها

العى.يوسفللدكتور11الاموثةولةالدً)1راجع

إذا،عذراءمرجبعدشريهفيدمثقمنالغوطةفيموضع،دمشقبنواحي:رَاهِطمرج

و3/21:البلدانمعجم)،يمينكعلى!وحمصتلقاءالغقابلثنيةطالبأالقُميرفيكنت

5/1011.
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البلادأقا!يإلىالعصبئةلهيبوامتد،والقيسيَّةاليهانتةبينأو،الجنوبوعرب

أهلية.حروداشكلعلى،المسالينفتوحوصلتهااتَتي

أشدفيعادت،عليهاالإسلأمقفىالَّتي،القديمةالجاهلئةالعصبيَّةعادت

بالأشعار،الجاهليَّةفيعهدهاالظاهريشكلهايشبه،؟لمرجلتغليمظاهرها

.أخرىتارةوالنَّهبوالغزووبالاغتيالات،تارة

ابنهفخلفههـ،65عامالاَخرةجمادى15فيالحمبنمروانوتوفي

سحقها،علىالإسلأمدأبالتيالقبليّةالعصبئةتمزقهادولةفي،الملكعبد

يعتبرائَذي،الملكعبدلهااللّهأتاحأنلولا،الزوالعلىأمئةبنيدولةوأشرفت

علىوالقدرة،العقلرجاحةمنبهامتازلما،الأُموثةللدولةالثافيالمؤسئسبحق

علىمجدهاصرحوأقام،الفوض!منالاموئةالدَّولةفانتشل،الامورتصريف

إليها.الخلفاءمنقبلهجاءمنيسبقهأأُسسى

رأسعلىللهجرة66سنةسارمروانبنالملكعبدأَنَّ)1(المسعوديروى

إحدىفيأتاه،الطريقفيهووبيكا،عبيدأبيبنالختارلقتالالشئَاميَّةالجنود

أيضمأالفَيلةتلكفيوأتاه،جندهواضهزامزيادبناللّهعبيدمقتلخبراللَّيالي

جاءهثم،المنؤَرةبالمدينةالزُبيربناللّهعبدلحربأَرسلهائَذيالقائدمقتل

الرومإمبراطورمسيرخبرجاءهثم،فلسطينأرضالزبيرابنجنددخول

وأوباشهادمشقعبيدأنَّجاءهثم،ال!امإِلىطريقهفيالْمَمئيصة)2(ونزوله

خيلوأنَّ،منهوخرجواالئجنفتحوافيهاالمسجونينوأن،أهلهاعلىخرجوا

السُّوءأخبارمنماهنالكآخرإلى،وغير!اوبعلبكحمصعلىأَغارتالأعراب

.والقنوطاليأسالنفسفيوتبعث،الحليمبعقلتذهبالَتي

ا6/3ْ:الجوهرومعادنالذهبمروج)1(

تقارب،الزوموبلأدأنطاكيةبينالمثئامثغورمن،جيحانخهرشافىعلىمدينة:اتضيصَةَ)2(

.(5/145:البلدانمعجم)،طرَسوس
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الإيمانشديد،الجأيقرابط-كلههذامنالرنمعلى-المللثعبد؟ن

ولا،وجهأأحسنولا،ضح!أشدقبلهاليلةفييُرَفلم،ومقدرتهبكفايته

مافيأخطرو؟ن.وثباتاًتجلداًالفَيلةتلكمنجنَاناًأثبتولا،لسانأأبسط

.الحجازفيالزبيربناللّهوعبد،العراقفيعبيدأل!بنالختار،الأمر

نأعالاً،إليهالسًبئيَّةفدعا،العراقظروفَعبيدأل!بنالختاراستغلَّ

فصارت،بأقوالهموالحسينالحسنيقبلو!،استبعد!وجههاللّهكرَّمعليّأ

وقدالفرسوإلىالمواليإلىفلجؤوا،وملكهمالمسالينلتقويضسأتدعوالسَّبئيَّة

تكونبأنوأرضا!بل،العربوبينبينهمالتَسويةيريدأنَهالختارأعالهم

يذ،الحنفيةبنكلحمَّد،الفرسإلىنسبله،البيتآلمنرجلإلىالدَّعوة

الأرضسيهلأالذيالمهديهوالحنفيةبنممَّداًإن:الختارفقال،الفارسئةالأُئم

نحطط؟نإذن،ينخاسأعقاجهمعلىويرد!،الكفاريغلبأنبعد،عدلاً

الموالي.والستَبئيَّةالعربالمثئيعةحولهجمعأنَه..الختار

إليه،البصرةضمباستطاعتهو؟ن،منازعبلأالكوفةسيدالختاروأصبح

أخاهفأرسل،حاسماًموقفاًمنهواتخذ،بخطرهشعرالزبيربناللهعبدأنًلولإ

..أعالهفيسيع،البأسشديدأنهإلاَّ،العمرمقتبلفيفتىو؟ن،فصثعَباً

ويقتله.الختاريهزمأن،صفْرَةأبيبنالْمُهَقَبيعاونه،صافاستطاع

علىجيشهاحتوىفقد،متاعبهلهبقيتولكن،العراقفيمصعباسادوهكذا

ف!نوا،الختارجيشفي؟نواعندمافيهمالقتلأعلالَّذينالثئيعةمنعدد

عليه.يحقدون

منقسماًأضاعلقد،أيضاًمتاعبهوله،الشَّامفيمروانبنالملكعبدوساد

بينالصراعمنالروماستفادلقد،الزوميواجهوهوزيادابنمعجيشه

الثّماليةالحدودعلىوتطاولوا،شأضه!فقوي،الأهليَّةالحربواستغلوا،المسالين

-09-

http://www.al-maktabeh.com



منبالثأريطالب،القيسيَّةقبيلتهمعالحارثبنزفرظهر؟.الأمويَّةللدولة

عندالزجالأحسنتمثلالكلبيةأنعالاً،رَاهطمرجمعركةبعدالكلبئة

الأمرلهاستتبحتىعلفاذا.الذهاةمنرجلالملكعبدأنعلى.الملكعبد

؟والثغوروالحجازالعراقفي

بنمصبعنعقد!لتفرطالعراقأهلإلىتترىرسائله؟نت-1

ويرتبها.فرقههويجمع؟نحينفي،الزبير

جانبهمليأمنإليهميدفعهبمالوأطمعهم،الروممعالصلحوهتأ-2

مؤقتاً.

جماعته.فيوأدخله،الأمانفأعطاه،الحارثبنزفرمعواتفق-3

.")1(الجاثَييقبدير"الجيشانوالتقى،مصبحربإلىالملكعبدوسار

..وبالإمارةوبالمالبالذَهاءأخذ!لقد،إليهمصبقادةالملكعبدواسآلَ

رجاله،منقليلعددمعالميدانفيه!فإذاوأصبحعنهمصبرجالفتفرَق

أهلها،فبايعه،ودخلهاالكوفةإلىالملكعبدسارثم،هلكواحتىمعهمفقاتل

فبايعهالخوارجيحارب؟نالذيالمهلبإليهوجاء،أيضاًالبصرةأهلبايعه؟

عليهوبقي.العراقمنمروانبنالملكعبدتمكَّنوبذلك..إليهبجيشهوانفم

بناللّهلعبدالملكعبذفأرسل،مكَةفيمتحصِّناًالزبيربناللّهعبدوفيها!جاز

معه؟يفعلوأن،بالحيلةيأخذهأنوأمره،الثَقفييوسفبنالحخاجالزبير

حوله.منويفزقهم،الأمانويعطيهم،جماعتهيراسل،بمصعبفعل

ابنأصحالاورأى،كبيرةمضايقةالزبيربنالقهعبدَالحخافيوضايق

وأرضالئوادبينالحذرأسفيوهو،الدجلةغربيفيبغدادموقعقرب:الجاثَلِيقدير)1(

.(2/305:البلدانمعجم)،تكريت
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منهمكبيرقسمفانتقلذلكفأغرا!الحخاججيشإلىال!ثئاممنتردالمؤونةالزبير

الذياليوموأق،أصحابهمنقليلنفرالزبيرابنمعوبقي،الحجاججيشإلى

أمرين:أحدمنفيهلابد؟ن

يقتل.أنوإمًا،يستسمأنإفَا

لهفقالت،واستنصتحهاعنهمااللهرضيبكرأبيبنتأَسماءأمِّهعلىفدخل

الزَأي:فقال،حقكسبيلفيفتحقّعلىأنَكترىنخطإن:قالتفما

ال!مئَياسةانتهتوبمقتله،قتلحتىوقاتل،درعاًيلبسوأفخرج،مارأيت

شأنها.وتداعىالحجازسياسةمعهاوانتهت،الزَاشدية

انتصار؟نلقد،واطجازالعراقسياسةعلىمروانابنسياسةانتصرتلقد

ذإ..الفوضىعلى،هدفهالمحدد،المنظمانتصارالجيشالزبيرابنعلىمروانابن

الحم.فيومفصَّلةمبتنةواضحةقواعدالحجازفييكنا

لقد،الزُّبيربناللهعبدحرصعلىمروانبنالملكعبدسخاءانتصر؟

.الأموالعلىجداًيصأحروالإمارةللرئاسةحبَهمعالزبيرابن؟ن

إلىيملو!،بعدفماوأَعدائهاقشىبينالوسيطدورالملكعبدلعبولقد

يعاقبالَّذيالسَّيِّدموقفمتخذاًالفتنةدرءإلىسعىبل،أُخرىدونطائفة

فهدّأ،الأهليةالحربسببتاتَتيالعصبيًةفودتىفتسامى،بينهماويصلحالطرفين

فئة.أئةإلى-مؤقتأولو-الدَّولةتحئزوأ!ى،الوضعبذلك

توجيهفيأسرعحتى،الزبيرابنمعحروبهمنينتهيالملكعبد؟دوما

الَّذيالتطاولهذا،وأَ!اهتطاولهمأوقفوبذلك،الرومحربإلىجيشه

الداخلتةالخلأفاتبسبب؟نبل،ورجالاتهاوجيشهاالرومدولةفيلقوةما؟ن

انتهاءوبعد.مؤقتاًجانبهمليأمنللرّومأتاوةالملكعبددفعحتى،المسالينبين
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الضفوحدةأمامقزمأ،الحقيقيحجمهاإلىالزومعادت،الزبيرابنحرب

علىورذ!،إليهمالمالدفعالملكعبدفأوقف،الإسلامدولةفيالذاخلي

بينالفقدابرعلىوقفى،بينهمفماخصامهمأوقفاًنَهحتى،أعقابه!

صفوفهم.

أحممعاويةيقالكان":العينيقال،بحزمالفتنةعلىالملكعبدقضىلقد

."اًحزمالملكوعبد

فياضهزام.داخلياضهزامواليهانئةالقيسيَّةبينقامتاتَتيالأهليَّةالحربإنَّ

شوقفتلقد.الصحيحمجالهافيتوضعالقوىوهدر،الذاخليالضفوحدة

وما.عدو!عليهمتطاولبل،شديدأبينهمالمسالينبأسأصبحعندماالفتوح

القوىهذهالملكعبدوجَّهحتى،تتوقفالأهليَّةوالحرب،تنتهيالفتنة؟دت

القوىبهذهالملكعبدوبلغ،البلدانواخترقت،الحصونفدكَّت،الفتوحإل!

فيالعثهانيينفتوحاستثنيناإذا،الإسلاميةالفتوحإليهمابلغتأقصى،ذاتها

والقفقاس،إفريقيةوشمال،النَّهروراءوما،ال!مئندبلغلقد.المثَّرقئةاوربة

...والأندلس،الروموبلأد،وأرمينية

الصئفوحدةفإن،الفتوحتقود؟نتائتيالختلفةالقياداتمنالرنموعلى

فيالم!رعةوأوالا،مدروسةواضحةوسياسة،السئيرفيموحدةخطوطأرعت

وجل.عراللهرسالةلتبليغ،آخرفتوحإلىفتوحمنوالانتقال،العمل

غيرزمناًتأخرت،والوليدالملكعبدأيام؟نتالَّتيالرَّائعةفالفتوح

الجاهلئة.العصبئةأثارتهاالَّتي،الأهليةالحرببسبب،يسير

*ء

دعوةعلىوخروج،تعالىاللهشَرععلىخروجالإسلامعُرْفِفيالعصبيَّة
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:الألجياءأ!يلعَالمجينَرَخمَةإلأأزسَلْنَاكَوَمَما):بينهموالتآلفالناستوحيد

.(28:سَبأأ،!وَنَذِيرأبَمثييرأيلئاسِكَافةإلأأرْسَلْنَاكَوَمَا)،(701

فييزيدكافعلالحمنيالعدلومجانبةالعصبئةإلىجزالقبيلةفيوالتفكير

القوىشتْتتا!تيالعصبيْةعودةفيالأثرله؟نذلككل.المدينةاستباحته

وهزيمة.نكسةف!نت،الفتوحفيوجهتهاعنرشغلتها
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والعصَبيَّةالعنحريَّة

وأتثَىذكَرمِنخلَقناكمإناالنْاشأئهايا)*

أكرَمَئنمإنيتقازئوائِلوَتبابأثُفووَتجقنناكنم

خبِيز!كييئاللهَإنأتقَاكغاللهِعِتدَ

(13:الحجراتا

إل!سقوطهاأسبابالمؤرخونوأرجعهـ،132سنةالأمويةالذَولةسقطت

منها:،عديدةأسباب

فظهر،الحمبنمروانسنَّهاالًتيالخطَةتدلمث،لاثنينالعهدتولية-

العهدلو!يةيكونقدرأيناوفي.أثرها)1(علىالمالكالبيتأفرادبينالتَنافس

ائَتيالعهدولاية،نهايتهاإلىأوصلهاالأمويةولةالدًكيانعلىخطيرأثزلاثنين

علىووبالاًخطراًأكثرآضحت،لهأهلأًلشىمنأحياناًالحمإِلىتوصلقد

الهزيمة.إلمابهافسارعت،الذَولةكيان

أَسبابمنالمؤرخونجعلهاتَذيالثَانيالسًببهيالعصبيةوالرُّوح-

عقبالعربيَّهالقبائلبينبُعِثَتاتَتيالرُّوحتلك،وهزيمتهاأميَّةبنيدولةسقوط

سَ?ءَ-)2(
وتنطفئتطوىانهاالتاريخاثبتالزوحوهذه،يهمعاوبنيزيدوفاة

جوانبه،كلومنكلأًبهالعملتدأي،؟ملأًالإسلأمتطبيقعندوتتلأ!ثى

.الإسلامعنابتُعِدَكالاوتقوىوتظهر

.(أثر:اللْسان1،بعدهأياْثرهوفيإثْرهفيخرجت)لأ(

902ص:لليوطيالخلفاءتاريخ،(هجرية)وستينأربعسنةالأؤلربعمنتصففي
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كلَفيحقأمسالأ؟نالَّذي،العزيزعبدبنعرالخامسالراشديفالخليفة

خلفاءمنسبقهمنأفسدهماأصلح،وأممالهتصرفاتهكلوفي،أح!مه

!الأنبعدالخلأفةلمركزمناوئةحركةأوثورةكلعلىقضىولذلك،أميَّةبني

ينَصًباو!،أخرىدونلقبيلةيتعصَّباالذيوهو..لاكيف،اطيعرضاء

.؟وعدالتهوإِيمانهلكفايتهإلاَّعاملأًالأمصارعلى

بنعرزمنمؤقتةالأمويةالدَّولة!امرّتالَّتيالهدوءفترة؟شالقد

الدَّولةجممفيتفتكبعدهئةوالعنصرالعصبتةماعادتسعانإذْ،العزيزعبد

الأمويَة.

سقوطأسبابجملةمنوجيهاًسببآ؟نتالعصبيَّةفإِن،ماسبقوباعتبار

العبَّاسيين.أماموهزيمتها،الأُموييندولة

الفُرْسُولمس،الفكرنتاجوفي،الأَلسنةيظهرعلىللعربالتعصئببدأفقد

روعةلمسوا؟،العربوبينبينهميساووالمعندما،يينالأموأيَّامالتعصُّبهذا

الحالطولكن،وغير!العرببينساوىعندماالعزيزعبدبنعرفكرنجاح

ومن،يينالأُموعلىالموالييحنقأَنالطبيعيفن.العزيزعبدبنممربعدتبدَّلت

إليهاانضوا،العبَّاسيًةعوةالدًنشطتفالا،بهمللإيقاعفرصاًيتالسواأنْالطبيعي

الموالينفوسفييكنماإِلىحقأالعبًاسيُّونفطنولقد.هُضتالَّتيحقوقهملينالوا

.خراسانفيالعبَّاسئةالذَعوةنشرفيبهمفاستعانوا،أميَّةبنينحو

ولة،الدًقامت؟هلهمفعلى،الهرمقةفيالشتَامأهليونالأموجعللقد

.الذكليّونيليهم،القاعدةفيالمواليثم،الأمصارفيالشاميغيرالعرلايليهم

إسلأمية،عربيَّةإسلأميةدولةأَقامواالأمويينإِنالقوليمكن..لذلك

عداوةوسبب،للعربتعصئباًسببمما،والفغةالعرْقعربيَّة،والعقيدةالفكر

للأمويين.الشَّديدالعداءبطابعوطبعهم،الموالي
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للعربتعممبهمهو،أميَّةبنيحملزوالالاكبروالعامل،الأعظمفالسئَبب

المسالين،بينالفتنةأيقظمما،ازدراءنظرةالمواليإلىونظر!م،والعربيَّه

التنمعوبئة.روحوبعث

اعتقاد،عربيماهوولكل،العربيالمعنصرالتعصّبهذانشوءسببولعل

عِنْدَأكْرَمَكُمْإن):تعالىلقولهصريحةنحالفةهذاوفي،الأممأفضلأنَّهمالعرب

.(13:اطجرات1،!تقَاكمْأاللهِ

اخرِجَتْأفةخَيرَكُتتمْ):الأُممخيربآَنهمالمؤمنينخاطبتاتَتيوالآية

:ممرانآل1،!بِالئهِوَئؤمِنونَانفتكَرِعَنِوَتنْهَؤنَبِالمغزوفِتَاُمزونَيلئاسِ

امًة:خيرنكونمتىبجلاءوضحتآية،(011

.!بِالمعْزوفِتَاُئزونَ)-ا

.!الْمئكَرعَنِوَتَتهَؤنَ)-2

..!بِالئهِوَئؤمِنونَ)-3

01المواليواحتقارللعربالتعمحّبالمعروفمنوليس،ثلأثةشروطإنَها

شرعبحسبأخرىعلىلأُقَةٍولا،مواليعلىلعربٍلاعصبيَّةأنَّهأيضاًيعنيوهذا

اتكون،البثرلحياةالمنظّمةالثَّابتةالإلهيةالقوانينهذهوبمخالفة،وقوانينهالله

؟نت.وقد،يمةاالز

البيض،الرَّاياتباغتتأنالعتاسِيينرايات،الستودالرَّاياتتلبثولم

للنفوذتحجيهاً،البيضالرًاياتزوالويعتبر،عليهاوقضت،أميةبنيرايات

إليه.وانحازوا،الأمويونلهتعصتَباتَذي،العرل!
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السّوءبطانة

!نتإلأخليفةمنامتخلفما":!ثال*

عليه،وتحضئهبالخيرتأمرهبطانة،بطانتانله

منلالمعصوم،عليهوتحضئهباثزتأمرهوبطانة

.(9)"للهاعمم

فاعكد،تركئة)3(أمّهو؟شا،م833هـ/218عامالخلأفةالمعتصغوي!

ولةالدًفيرفيعةمناصبإليهمأسندبل،لهحرساًواتخذ!،الأتراكعلى

أسندمنوأول،بالأَتراكاستعانعباسيخليفةأَولالمعتصمف!ن،العتاستة

النَواحي،منوغيرهاوفرغانةحمرقندمنجلبهمأنبعدالدَّولةمناصبإِليهم

منظر!وجمال،هندامهمحسنمنواتخذ،الأتراكمنالمعتمواستكثر

حراسةفولاَّ!،عليهمللأعكادسبباًالإسلأمبأهدابوتكهم،وشجاعتهم

وذيمرَت،نفوذ!)3(تعاظمأنلبثوما،الكبيرةالو!ياتوقفَد!،قصره

السكَّة.علىأسماؤ!ونقِشَت،بالخطبأسماؤ!

وجور!عنتهممنفعانو!،بغدادأهلعلىآفةأصبحواأنالأتراكيلبثولم

منهمالمعتصمش!حتىخطر!واستفحل":المسعوديقالحتَى:كثيرأشيئاً

.1(حياتهآخرفي

)1(

)2(

(3)

.الخدريصعيدأبيعن3/هه:خبلبنأحمدالإماممند

،9ص،11حبوالطبري،مارية3با53ص،4!الذهبمروجفيالمسعوديذكرها

.ماردة3باrrrصواليوطي

:صاطلفاءتاريخفيوالميوطي.بعدهاوما34ص،4!مروجهفيالمعوديراجع

بعدها.وما335
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إلىبغدادمنالمعتممتحول،بهموضيقهم،بغدادفيللعامَّهإيذائهموبسبب

نفوذمامنحدِّإلماحذَتْأنالمعتصمشكيهةقوةمنو؟ن."رأىمنشرَّ"

أخذالواثقابنهبعدهالخلأفةوولي،م842هـ/221سنةماتفالا،الأتراك

مسلوب،اليدينمكتوفالواثقأصبححتَّى،الدَّولةأمورفييتدخلونالأتراك

أيدحهم،يكفأنحاول،الواثقبعدمنا!لأفةالمتوكلوليولما،السئلطة

بناضهم،طوع،أبيهقتلفيالأتراكمعاشتركاتَذيالمنتصرابنهوصار،فقتلوه

هؤلاءأيديفيوغدا،والدَّسائسللفوضىميداناًالعتاسيَّهالدًولةوأصبحت

.)1(وقتلهوحبسهوعزلهالخليفةتوليةأمرالأتراك

بينالخصومةنارإخادإ!عدىأ،العبَّاستةالدَّولةفيالتّر!العنصروظهور

وخاصة،العبَّاسيَّةالخلأفةصدرفيشأضهملهم؟نالَّذينالفرس،والعربالفرس

إلىكذلكوأدى،الأُموئةالدَّولةفيشأنهملهم؟ناتَذينوالعرب،المأمونأئام

دونبالأمراستأثرواالتركلأن،والعبَّاسيينالعلويينبينالعداءإِخاد

الدَّولةاكحلألفيالرئيسالعاملبدأهناومن..بغير!يحفلواو!،الفريقين

المستقلةالدُّولفظهرت،الاقَةشؤونأ!لتائَتيالسئُوءبطانةحيث،العتاسئة

والصَّفَاريَّة،،؟لطاهرئة،العبَّاسيَّةالدَّولةأطراففيالمستقلةوشبه

فيوالأدارسة،بطبرستانوالعلوئة،والغورئة،والغزنوئة،وال!مئامانئة

والإخشيديةوالطولونئة،المغربببلادوالفاطمئة،بتونسوالأغالبة،المغرب

.ا!ندلس)2(فيالخلأفةوإعلأن،باليهن)2(والزيدية،بمصر

(2)

***

لليوطي.الخلفاءتاريخ

وانهيارها.الدويلاتهذهقيامومددمواقعلمعرفة11العربيالئاريخأطلس"انظر

عاموانتهتهـ،ernعامالإمارةبدأتلقد.الخلافةأعلنتتم،إمارةقبلمن؟نت

الطوائف.ملوكصدهـليبدأ004عامهـوانتهت316عاماطلأفةلتبدأهـ،316
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لاالحصر:المثالسبيلعلىالعئاسيَّهالدَّولةفيالأتراكأممالومن

الأتراكمنخسةعليهدخلفقد،المتوكلأبيهقتلعلىالمنتصرمعاتفاقهم

منالحامىفيوذلك،خاقانبنالفتحوزيرهمعفقتلوه،اللَّيلجوفجما

هـ.247سنةشوال

،الخلفاءقتلةهؤلاء:ويقولالأتراكشر؟ءهيشتمصارالمنتصروليولما

عليهفاحتالوا،وتحرزهوفطنتهلهيبتهعنهفعجزوا:بهو!وا،عليهفتآمروا

،دينارألفثلأثونوقدرها،طيفورابنطبيبهإلىقدموهابرشوة،مرضهعند

.فات)2(صبهومةبريثةففصده،بالْفَصْد)1(المنتصرعلىالطبيبفأشار

منأحدأوليتممتى:قالوهومما،وتشاورواالأتراكاجكعالمنتصرماتولما

باسمفبايعوه،المعتصمبنأحمدإلأماالا:فقالوا،باقيةمنايبقىلاالمتوكلأولاد

فتكائَذيالتر!باغِرَونفى،وبغَاوَصِيفأقتلUلهتنكرواثم،"بالثهالمستعين"

ذلك:فيقيلحتى،أمروبغَاوَصِيفمعلالستعينيكنوا،بالمتوكل

وَئغاوَصيفبَثنَقَفَصٍفيخَلِيفَة

الْبَبَّغاتَقولُكَمالَهماقَالايَقوذ

إليهفأرسلوا،بغدادإلىسامرَّاءفترك،منهمخافالأتراكلهتنكَّرولما

فامتنع،،سامزَاءإلىالعودةويسألونه،لهخضوعهمويظهرونيعتذرون

المستعين.وخلعوا،بالئهالمعتزفبايعوا

ولماا،)3(الأتراكمعمستضعفاً؟نالمعتزأنصراحةالتَّاريخكتبوذكرت

خلعه،علىاجقعوا،الأتراكوطمعطلباتبهيرضيالمالبيتفيمالأيجد

()\

)2(

)3(

.(فصد:اللْ!ان1،دمهلاستخراج،الْعِزقشَق:الفَمْاُ

357:ص،الخلفاءتاريخ

358:ص،الخلفاءتاريخ
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وأقاموه،بالدبابيسوضربوه،وجروه،عليهفانقضوا،المعتزأعداءمعواتفقوا

ثمَ،الواثقبنحمَّدبالثهالمهتديوبايعوا،خلعوهثم،صائفيومفيالمثًمسفي

فسقوه،خرجثم،الماءفنعوه،عطشاغتسلفالا،الْحَمَّامالمعتزَّالأتراكأدخل

ميتاً.وسقطفشربه،بثلجماء

**،"

نأبكيالإلىفكتب،أيضأالأتراكأمراستفحل،باللّهالمهتديصدوثني

قتله،علىأجمعواوقدالمهتديإلىوساروا،الأتراكامراءأحدمفلحاًيقتل

ولكن،آلافأربعةالأتراكمنوقتل،عندهمغاربةرجالمعالمهتديفقاتلهم

.ماتحتَّىوغذبفأمسك،أخيرأبهحاقتاالزيمة

إمارةالخليفةوققَده،الأمراءأميرالتريبجم؟ن،بالئهالراضيأياموفي

.قيودبلأالناهيالآمرالمتصرفو؟ن.وخراسانبغداد

تورونوجيش،كخليفةجيشهبينحروبدارت،بالتهالمتًقيوأيَّام

نأالمئقيمنالأخشيدوطلب،مضضعلىمصاطتهإل!الخليفةواضطر،التركب

وفجورهمالأتراكعرفتَقد،المؤمنينأميرَيا:لهوقال،مصرإلىيسير

نفسك،علىوتأمنلكفهي،مصرإلىمعيسِر،نفسلثفيالثهفالثه،وغدر!

.وحدهمصرإلىالإخشيدوعاد،المتقييقبلفلم

سَيهَل)1(ثم،معهومنالمتَّقيعلىتورونقبض،التريبتورونالتقىولما

والبردةالخاتممنهأخذوقد،بغدادإلىالعينينصممولَوأدخله،عينيه

بالخلافة.يعهوباالمكتفيبناللهعبدتورونوأحضر،)2(والقضيب

.(حمل:الفسان1،فَعؤُها:القننشظَ)?(

.الخلفاءيتوار!ابالخلافةالقائممجوزةرموز:والقضيبوالبردةاطاتم
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فعظم،بالبساسيريالمعروفالتر!أرسلأنبرز،اللّهبأمرالقائموأيام

وخزَب،الأموالوجبى،المنابرعلىلهدعيحتَّى،شأنهواستفحل،أمره

أنَهوبلغه،عقيدتهبسوءالخليفةعلمثم،دونهأَمراًيقطعالقائميكنو!،القرى

بنكَدطالببأبيالخليفةفاستنجد،الخليفةعلىوالقبضالخلأفةنهبعلىعزم

طغرلبك،فقدم-بالرَّيو؟ن-بطغرلبكالمعروف،الغز)1(سلطانمكيال

وقبض،والبسأسيريالخليفةبينقتالووقع،البساسيريحولالأتراكوتجمع

الوقتفيوصلالَّذيوجيشهطغرلبكولولا،وحبسهالخليفةعلىالبساسيري

.مركزهفيخليفةبقيولما،ساحهأطلقلما،المناسب

نأ،المستضيءبنأحمداللهلدينالناصراستطساع،هذهالسوءبطافةورنم

فأحيا،تماماًبغدادأهليرهبه؟،ومصرالهندأهليرهبهف!ن،هيبتهايرجع

منماتتثم،الرَّشيدبنالمعتصمبموتهيبتهاماتتالَّتيالعتاسيَّةالخلأفةعيبته

فيالأخيرالِإسفينلتدقالسموءبطانةوعادتا،اللهلدينالنَّاصربموتجديد

ألقابولمعت،أسماءبالتهالمستنصرأتامفبرزت،دولتهموفيالعبَّاسييننعش

تقليدياير!،المستنصرماتفالا،((والثَّرال!يدارالدو":السُّوءبطانة

التَّتاررذفيوطموح،وعزيمةٍوث!جاعةشهامةٍمنفيهلما،المستنصرأخاالخفاجي

لئن:يقول؟ناتَذيالخفاجيتقليديرياا،جيحونضهروراءعسكرواالَّذين

وأسشأصملهم.التتارأيديمنالبلادوآخذجيحونضهربالعسكرلأعْبرنوليت

وليكون،رايهوضعفلِلِينهِ،باللّهالمستعصمأحمدأباابنهأقاماالمستنصرماتفالا

وهلأك،العبَّاسيَّةالدَّولةهلأكفيهمفعولاً؟نأمرأاللّهوليقفي،الأمرلهما

ادلمين.ارواحمنالالوف

وانقيادهللينهالمستعصموآثرت،الخفاجيطموحمنالشوءبطانةخافت

.(7/64:العردنالقرنموسوعه)،ال!ركمنمبائل:الْغز)1(
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الدينمؤيدوزيرهإلىركنالمستعممأنسوءأالحالوزاد،لماالأمرليكون

وراسل،أرادكيفمابالخليفةولعب،والنَسلالحرثفأهلك،الرَّاففيالعلقمي

وأخذِالعراقإلىالمجيءفيوأطمعهم،وناصحهم،خفية3صمواتَصل،ليرَاًالتَتار

جاءإذافصار،عليآلمنخليفةالعلقميوليقيمالعتاسيَّهاطلافةلإنهاء،بغداد

الخلأفة.بأخبارالتَّتاريطالعبيكا،الخليفةعنككهمنهمخبر

العالملإيقاع،بالتتاراتّصلواالصليبيينأنةَ،الفترةهذهفييذكرومما

،الغربجهةمنومصرالثمَّامبلأدعلىيزحفونفهم،؟شةفيضنالإ!لأمي

هولاكوزوجةالْخُطَّةتلكتحقيقعلىوساعد،الشَرقمنزحفآَالتتارويشن

.الإسلأملتدميرشرقاًالزحفعلىزوجهاحثتائَتي،المسيحئة

تستعر،ونار!،متزايدوشر!،العباسيةالخلأفةمركزإلىيزحفونالتَتار

إزالةعلىالعلقميالوزيرحرصبسبببهميرادمماغفلةفيوالنَّاسوالخليفة

،"التَّتاروبينبينهالسرِّفيوالرسل"،الطالبيينإلىونقلها،العئاستةالذَولة

،ضدهمايحاكيدريولا،الأمورعلىيطلعلا،لذاتهجماتائهوالمسضعمم

منلهيبَيَّتماالمستعمميعملا،العميلةوالبطانة،السوءحافئيةوبسبب

السيئة.والحاشية،العميلةالبطانةرأس،يرهوز

و؟ن،جداًالجندمناستكثرقدالمستعصموالدالمستنصرأننذكرأنويجب

المولتولكن،لصدِّ!المنايسبمتحئناًالوقت،ويرضيهمويهادضالتتاريصانع

والتدبير،الزايمنخاليأو؟ن،المستعممواستخلف،أرادماوبينبينهحال!

التَّتارمصانعةأنوأقنعه،الجندغالبتةبتسريحالعلقميالوزيرعليهفأشار

إلىوركن،ذلكالمستعصمففعل،المقصودوتحقق،الحاجةتفيوإكرامهم

صثورته.

عليهموسهل،البلأدفيوأطمعهم،التًتاربم!تبةالعلقميالوزيرواستهر
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سنةفوصلوها.بغدادوقصدوا،بذلكفوعدوه،نائب!يكونأنوطلب،ذلك

عسكرمنبقيمنإليهمفخرج،هولاكويتقدمهمألفمئتاو!هـ،656

المستعممعلىالعلقميفأشار،بغدادالتتاروحاصر،العسكرفهزم،الخليفة

وتوثَقالعلقميوخرج،الصلحتقريرفيأناإليهمأخرج:لهوقال،بمصانعتهم

ابنتهيزوجأنفيرغبقدهولاكوإِدق:ليقولالخليفةإلىوعاد،منهمبنفسه

فيالرومصاحبأبقى؟الخلأفةمضصبفيويبقيك،بكرأبيالأميربابنك

التَلأطينمعأجدادك؟ن؟،الطَّاعةلهتكونأنإلآَيريدولا،سلطنته

حقنفيهفإن،هذاإلىمولانافليجب،بجيوشهعنكوينصرف،السَّلجوقيَّه

فخرج،إليهتخرجأنوالرأفي،ماتريدتفعلأنذلكبعدويمكن،المساليندماء

خيهة.فيفانزل،الأعيانمنجمعفيإليه

العقد،ليحضرواوالأماثل،الفقهاءفاستدعى،بغدادالوزيردخلثم

طائفة،بعدطائفةتخرج:كذلكوصار،أعناقهمفضرِبَت،بغدادمنفخرجوا

واطخابوالامراءالعالاءمنفيها؟نمَنْجميعقتلحتى،أعناقهمفتضرب

.والكبار

نحوالقتالواسكر،السيفوبذل،بغدادإلىوعبرواالجسرهولاكومذَثم

كثيرابنروايةمجسبنممةمليونمنأكثرالقتلىفبلغ،يومأأربعين

وركلأًرفساًالخليفةوقتل،قناةأوبئرفياختفىمنإلاًيسلمولم،والسيوطي

ال!ثاعر:قولوحق،التتاربأقدام

الْوَزِيرِخَرابَمَوْلانابِبَقاءفَئئوتهمْمَعاًوَأهْلوهَابَادَتْ

بطانةبسببالكثيرالكثيرالمسالينمنومات،العتاسيَّةالخلأفةانقضت

معثناءولا،خهممعصحةولا،بغيمعلاظفر":حكيمقالفكا،الممصوء

ولا،ريبةمعسلأمةولا،أدبلوءمعشرفولا،خبمعصداقةولا،كبر
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،المشورةتركمعصوابولا،وعجبغرورمعرياسةولا،حسدمعراحة

.((أعوانوجهالةكاونمعملكثباتولا

،والهوانالذلًالتًتارمنالعلقميوذاق،أرادتماالسئوءلبطانةيتمولم

ابنو؟ن،نؤَابهالعراقعلىهولاكووأقام،الزياحأدراجوآمالهأحلأمهوذهبت

فات،وأهانهأذلهبل،يوافقفلم،علوياًخليفةيقيمأنلهحَسَّنَقدالعلقمي

وكاً.كدأالعلقمي

للخيانةعاجلمرتقماوجزاء،عادلعقاب،العظيمالعذابهذاأنومع

،السوءبطالْةخيانةماقدمتنتائجيعادلأنلههيهاتأنَّهغير،والتآمر

ائَتيوالحسراتالعقوباتأكبرهنإنَّهألا،العلقميالوزيرالمدبِّربزعيههامكثَلة

،والهوان4الذمع،الأحلأموايخار،الاَمالضياع:حيا!مفيالخونةيلقاها

.وكدأحصرةفوت،معهمتعاملواممنوالاحتقار
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الهزيمةسببالغنيهة

،الحماةمنإليهمأحيالموتلومأرأ!نا"5

لأحدليس،الرلمةمنإلعهمأصيوالتواضع

علىملوسهم،كمةولارغبةالدنيالمنهم

.")!(منهمحدكواوأصرم،الزاي!

أذالتهلشعبإتقاذفتحف!ن،زيادبنطارقبقيادةالأندلسالمسلونفتح

ولبشهادةوذلك،الضراشاوكثرةالاستعبادامظاجسمهوتحرت،الطبقئة

وعدالةًحزماْأكثرحكأكلِّهتاريخهافيالأندلسبلأدتثهدأ":ديوراشا

.")2(العربفاتحيهاأئامفيشهدتهمماوحريةً

أئام،")3(ينهالبرا)جبالوراءفرنسةأرضفيالفتحالمسالونوتابع

سنةالأندلسعلىواليأالخولانيمالكبنالسَّمحأقامعندما،العزيزعبدبنممر

فرنسةفيفتوغل،النشاطجم،الإيمانوثيقرجلأًو؟ن،م04Vهـ/001

بدوقعندهاالتقىحيث،Tolosaطولوشةفوصل،"غالياأوالغالبلأد"

يومفيالموقعةهذهفيالسَّمحواستشهد،بينهماالقتالواشتد،"أودو"اكويتانية

(),

)2(

)3(

قبيل،العاصبنممروبقيادةالإسلأميللجيقزيارةمنعودضبعدالمقوقىلرسلالقول

مصر.فتح

.(،الحضارةقصة"كتابهفيديورانتلولالقول

تعنيPyreneesوالبرانى.البرتاتأو،ألبرت:العربئةوفي،البرانىجبالأو

الحاجز.:لهاويقال،الاْبوابجبالأيفاْفئهيت،"الأبواب1ا
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بفضلإلأالعودةالإسلأهيالجيشفلولتستطعواهـ،201سنةمنعرفة

لفترةالأندلسوليالذي،الغافقياللهعبدبنالرحمنعبدأبداهاالَّتيالشجاعة

فرنسةفيالفتحتابعالذي،الكليسحيمبنعنبسةبهاستبدلفقد،وجيزة

أسىبردوتعهدوا،شروطهعلىأهلهاونزلفحا!رها،قرقشونةإلىووصل

مجرىأدركحتىسيرهعنبسةوتابع،قرقشونةحصنفي؟نواالَّذينالمسالين

ثلأثينبعدعلى،53+عسانسإلىووصل،اوتونعلىفاستولى،الزونحوض

الأندلسأهلأحوال!تكونأنسبحانهاللهقدرولو.باريسجنول!مترأكيلو

والبربر،العرببينومنازعات،عصبئةخلأفاتمنعليهغيرما؟نتعلى

كلها.أوربةلفتحت

أثناء،م725هـ/701شعبانفيأصابتهبالغةبجراحمتأثرأعنبسةتوفي

والغزوالفتحتابعالذي،الفهرياللهعبدبنعذرةفخلفه،فرنسةفيفتوحاته

فرنسة.في

مجق؟ن،الثانيةلالرةالأندلسو!يةإلى)1(الغافقيالرحمنعبدوصلولما

الأندلس.عرفتهعسكريوقائدوالٍأقدر

حواليمعهـ،114سنةأوائلفيالبرينهجبالالغافقيالرحمنعبدعبر

ففتح،حملتهبإعدادبنبلونةفياحتفلأنبعدالمسالينمنألفاًسبعين

رائعألْصراًالرحمنعبدسجلحيث،"ئرْدال"بوردوثمآرلمدينةالرحمنعبد

.أودوالدوقعلى

معه،خصومتهمتناسياً،يستنجده،(مارتلشارل"قارلهإلىاودوأسع

الرحمنعبدوجهفيللوقوف،وخارجهافرنسةفيالئصرانيَّهالقوىفتوحَّدت

قبيلةوهي،غافقإلىنسبة،الغافقيالصارمبنبمثربناللهعبدبنالرحمنعبدصيدأبو

ممر.بناللهعبدعنروىأنهبمثكوالابنيذكر،الرجالأفذاذمنتابعي،الأزدمن
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يكنو!المسالونوانهزم"الشهداءبلأط"بواتييهمعركةف!نت،الغافقي

تفل؟نتاخرىأسبابأولكن،القيادةتعوزالخبرةتكنولم،ينقصهمالإيمان

هزيمته.فسبَّبت،الجيشعزيمةمن

مركزعنجداًالشاسعةالمسافاتتلكالهزيمةفيالسببإنالمؤرخونقال

رأيناوفي.اطلافةمركزمنالعتادأوالجندمنإمداداتفلا،دمشقفيالخلأفة

الَّذينأعدائهمعلىالمعركةبدءفيالمسالينانتصاربدليل،لهلاقيهةسببهذا

.مباشرةبعدهاالمسالينضعفنقطةلمسوا

،آنذاكصراعمنوالبربرالعرببينما؟نإلىالهزيمةسبمباآخرونعَزَا؟

فهوالمباثرللهزجمةال!ئببأئا،ئفمَلألاَّينبغي،حسابهيحسبعاملوهذا

الغنائم.

المعركةقبلبهامرواالَتيالمدنمنزحفهمأثناءالمسالونجمعهاائَتيالغنائم

بالغنائمعلةقوافلمجر؟نالإسلأميالجيشأنعلىمتفقةفالمراجع،الفاصلة

لأنًهم،كبيرأ؟نالغنائمبهذهالجندتعلقولعل،صنفكلمنوالأسلاب

حتى،الأندلسإلىجنوباًبهالبعثواأحسنواولو،اللوارضهرحتَىمعهمحملوها

ف!ن،عليهاحرصواإنَهم،المعركةفيالجادللعملث!أيدوتخلو،عليهايطمئنوا

الحرصهذااستشعرعدو!لأن،لهزيمتهموالأساسالرئيسالعاملالحرصهذا

.لصالى)1(يستغلهكيففعرف،منهم

أواخر،م732الأؤَلتشرينأواسطفي"الشهداءبلأط"بواتييه؟نت

ثم،المعركةبدءفيأعدائهمعلىالمسالينتفوقالمراجعوتثبتهـ،114شعبان

أودعحيث،المسالينصفوفخلفإلماالفرنجةمنفرقةاندفعتأنحدث

فالتفت،غنائمهمعلىالفرنجةيستوليأنمنهمالكثيرفخشي،غنائمهمالمسالون

لأندلمى.افجر()1
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المسالين،صفوفاضطربتوهنا،عنهاالأعداءليبعدالخلفإلىوعادبعضهم

نظامفزلزل،وقوةبعنفالقتالودار،الفرنجةمنهانفذالَتيالثغرةواتسعت

يصرفأو،النظامويعيد،جندهيثبم!اأنجهدهالرحمنعبدوحاول،المسالين

نذيرذلكو؟ن،بحياتهأودىسهموأصابهيوفقفلمالغنائمعلىالهلععنالجند

أقبلحتى،المسالونوصبر،جانبكلمنالمسالينعلىالفرنجةانهالإذ،الث!ؤم

عجل،علىالجنوبإل!متراجعينوتسلفَوا،الظلامحلولفرصةفانتهزواالقَيل

هـ.114رمضانشهرأوائلم732الأولتشرين03فيذللثو؟ن

بالغنائم،تفيضولكنهاخاويةالمسالينمضاربالفرنجةوجد..الصَّباحوفي

جنوباً.يتابعو!فلم،شًكالهمنصبواالمسالينأنَّوظنوا،خدعةأنهافظنوا

المسالونانتصرفلو،كلهالعالمتاريخفيحاسمموقفالشهداءبلأروإنَّ

يدركماالكريمالقرآنول!ن،كلهاارربةثم،اوربةوغربفرنسةلسادوا،فيها

.جيبونأدواردقال؟أكسفوردجامعةفياليوم

وا،كبيرحدإلىالتاريخمجرىتغييرالشهداءبلأطنتائجعلىترتبلقد

تكناوحدهاالهزيمةإنإذ،فرنسةعلىالكرَّةإعادةدونالصدمةهذهتحل

والفتح،النَّصرأعقبهاكزَاتبعدالم؟نتبل،اطدهذاعندالمسالينلتوقف

مجاولواو!فرنسةعنارتدواالعربأنإلىترجعالشهداءبلاطأهيةأنغير

الوسطىعصورهالزالت؟ملةإخضاعهاتحققولو..تاماًإخضاعاًإخضاعها

فيعيشهاخلألالأندلسماحققتهوالتقدمالحضارةمنولحققت،مبكرةالمظالة

روعةرأواائذينالغربيينالكتَّابمنالعديدأنإذنغرابةفلأ.الإصلأمرحاب

أصابتكبيرةنكبةالشهداءبلأطنتيجةاعتبروا،حلأينهاوحضارتهالإسلأم

.)1(الإنسانوكرامةالمنيرةالحضارةمنحرمتهاعنيفةوضربة،أوربة

202:ص،الأندلييخالتار)1(
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لئهالإسلامفيالقتالأنًلتشهدجيللكلالشهداءبلاطذكرىوستبقى

سبيلفيفهوالعلياهياللهكلةلتكونقاتلمن":سبيلهفيخَالِصٌ،وحده

."للها

بلأطفيبالمقاتلين؟ني،يلتقيانلاوغنائمهابكنوزهاالانياوحمثفالجهاد

هزيمتهمفيسبباًالغنائمإلىالتفاته!ف!ن.أُخدفيجرىبمايتَعظوالمالشهداء

منفيهلما،النصرإحرازفيالإلهيللقانونمخالفةذلكوفي،الفرنجةوانتصار

نصبالمجاهدونيضهأنينبغيما؟نوهذا،الموتوكراهيةالدنياحب

والجهادلاكيف.الهزيمةف!نت،والسَّببالقانونعنانحرفواولكنهم،أعينهم

الإسلامية،الرسالةالناسوتبليغنمثرأجلمن،وحدهلئهخالصالإسلأمفي

أخَّرت،ساحقةهزيمةالنتيجةتكونأنغرابةفلأ؟يصيبونهادنياأجللامن

أواكز.قر!ناستةأوربة!!ة
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تمز!المثمل

الكالةوتفرق

عَدؤيتتخِذوالآآتئواائذِينَأئقايا)*

كفزواوَلذبِانتؤذةإليهنمتفتونأؤييَاءوَغدؤفنم

نأؤإثافنمالزسَولَيخرِخونالخنمِنتجاقيكنمبمَا

ييجقادأخرَنجتنمكتتئمإنرَئئنمبالتهتؤمِئوا

بالقؤذةِإءليهنمت!يزونَقزضَاتيوانجتِفَاءَمتيييي

يَقمَنةؤقنأغلَنتئمؤقاأخفيتنمبِمَاأغقغؤاًنَا

الئيل!!سَؤاءَفتلتقذمِتكنم

11:المشحنةا

زيادبنطارقبتعاونم711هـ/29سنةالأندلسالمسالونفتح

حتىم714هـأو138هـحتى59عاممنالولاة!دوبدأ،نصيربنوموسى

بينالإسلأموانتشار،البلأدوتنظيم،بالاستقرارالولاةصدوتميز،م755

جبالخلف"فرنسة"غاليةفيالمسالينجهادالعهدهذافيبدأ؟،الإصبان

.)1(البرت

)1(

الرحمنعبد"قريشصقرتمكن،الثَّرقفيالأمويَّهالذَولةسقوطوبعد

الثاريخ،مؤن!حسينللدكتورالأندلىفجر:التاليةالكتبالبحثهذافيللتوسعراجع

جوادللأضاذالأندل!دثقمنوعبراتعبر،الحجيعليالرحمنعبدللدكتورالأندلي

كيف11:المدنيتوفيقأحمداليدمقالم7591سنةالتا-العددالهلالمجلة،المرابط

واديمعركة"الاندلسفتحوكتابنا،2وا!لالقريالطيبنفح."الأندل!انهارت

.1(لكة
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الإمارةعهدبدأوبذلك.يةأُموإمارةويؤسسالأندلسيصلأن")1(الداخل

الخلأفةعهدليبدأ،م929حتىم755أوهـ،316عامحتىهـواسيهر138عام

عهدليبدأ.م9001هـ/004عامانتهىواتَذي،الناصرالرحمنعبدأيام

الطَّوائف.

الفرقةمنالصَّعبةالسَّنواتمنعهد،التفكك!د..الطوائف!د

جَهْوَربنعدبنجَهْوَرالحزمأبوأعلنعندمابدأ،والضًياعوالتَشتتوالتنافس

قرطبة.مركزها؟نالَّتيالخلأفةإلغاء

،الأرضمنالأمويةالذَولةوانقطعت":الطيبنفحفيالمقرّييقول

وانتزى)2(،الخلائفاتقراضبعدالطوائفوقام،بالمفرباطلأفةسلكوانتثر

وتغلب،خطتهاواقتسبهوا،بالجهاتوالمواليوالعربالبربرمنوالزؤساءالامراء

وعظم،أمر!استفحلملوكمنهمبأمرهاأخيراًواستقل،بعفيعلىبَغضٌ

.")"(ملكهميبتزَ!أو،عليهميظاهرأنللطَّاغيةبالجِزَى)3(ولاذوا،شأضهم

سبعاالإسلاميالتَاريخفيالحاكةوالاصاتالأنسابمعجمصاساوعدَّد

منها:،(بينها)ْفيهاتتنافس(دويْلةأوإمارةأو)طائفةوعشرين

ذيوبنو،بقرمونةبرزالوبنو،بمالَقَةحَمودوبنو،قرطبةفيجَهْوَربنو

الأفطسوبنو،بغرناطةزيريوبنو،بإشبيليةعبادوبنو،بطليطلةالنون

)1(

)?(

)3(

(4)

(5)

1WTمروانبنالملكُعبدهامبنمعاويةبنالزحمنعبد - ? NTهـ/YTN-م7لمه

:الأعلأم)،قصرهانيوذيخنبقرطبةتوفي،الئفكوضبطهوشدتهحزمهنيبالمنصوريقاس

4/1131.

."563:ص،(،الصحاحنحتار!.وثاراستقلالمعقوهنا،وثببمعقنزا:انتزى

جزية.جمع:ائجزَى

.الإسبانملكُ:تعنيهناوالطاغية،413ص،ا:!،الطيبنفح

68:ص،زامباورللستثرقالإصلاميالئاريخنياطاكلةوالاساتالأنسابممجم
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،ولاردةبرقسطةهودوبنوتجيبوبنو،بالمريةصمادحوبنو،ببطليوس

...ببلنسيةيونوالعامر

وترئص،الجهودوضياعالارتباكمنحالةيلاتالاوهذهسببتوقد

يسيطرأحدهاملكولعل،غيرهمابيديملكأحدهاأميرلعل،ببعضبعضها

أخيه.حسابعلىفيتوسعجديدةأرضعلى

تحالفوبينهبينهابمنحتى،جميعأجهمتتربَّصالنَّصرانئةإسبانية؟شهبيكا

بزعامةوأراغونقشتالةتوحدتعندما،قواهاإسبانيةجمعتلقد،صداقةأو

ألفونسوقامولما.أراغونملكالثانيساشووحليفهقشتالةملكالستَادسألفونسو

هـ،47Aسنةواحتلها،طليطلةعلىبهجومهالنَصرانتةإسبانيةأحاالستَادس

الأمرول!دنً،طليطلةلنجدةساكنأتحركولمتنظرالطوائفبقيةوقفت

بن؟لمعكد،خضوعهلهوأعلنألفونسوعونطلببعضهمإدقبل،يعنيهم!

بالإمبراطورأو،بالإمبراطورتسيهىائَذي،السَّادسألفونسوحالفالَّذيعباد

."والئصرانيَّةالإسلامية"المفتينذي

وجمع،الجهودلتوحيددعوةطليطلةسقوطبعدالأندلسفيوقامت

بالفشل.باءتلكنها،الباجيالوليدأبوالقاضيىتولاها،المثَمل

حولهامنوتسقط،أعينهمأمامتتهاوىطليطلةالطَوائفملوكرأىلقد

اطزنمنحالوسادته،كَهالإسلامياالعاذلكوهزً،أيضاْوالمدنالحصون

ولا،يهمهملاو؟ئهالأمرإلىينظرونالطوائفوملوكوأسىمرارةفيها

الطوائفملوكالإسلامياالعاوفيالأندلسفيالمسالونفحمًل،يستهدفهم

واأعينهمبائمقوا!وتبعثروانقسامهمتشتتهمنتيجةرأوالقد،المسؤولية

ببعضعبادبنالمعتهدحليفهيطالبال!ئادسألفونسوهووهذا.يتعظوا

هذهالمطالبحاملو؟ن،السَّنويَّهالضَريبةبدفعوبالتعجل،والقلاعالحصون

)8(والهزيمةالن!رعوامل-113-
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ضدبالحربإنذاراًذلكف!ن،بقتلهفأمر،لالعكدالقولفيفأغلظ،يهودياً

؟هذاوالتشتتالفثَياعلموقففن،)1(قواتهيحشدبدأالَّذيالسئَادسألفونسو

المرابطين،أمير)2(تاشفينبنيوسفالحرجالموقفلهذاالمناسبالرجل؟ن

عزًاللهو؟!،وحدهلئهوالجهادالإقداممعانيمنالكالةهذهفيبماالمسمالأمير

يدعلىالصَليبيَّةالهجماتمنغربهاوفيشرقهافيالأُقَةهذهينقذأنأرادوجل

فيتاشفينبنويوسف،الشَّرقفيالأيوبيالذَينصلأحيوسف،ئوسُفَيْن

.الغرب

فيوالزَحمئةالشتَعبئةالوفودالمرابطينعاصةمراكشإلىالأندلسمنقدمت

المرابطوقو!وقومهفهب،الجهادعلىتاشفينابنوتستنهضتحث،واحدٍآلط

فعبر.الأندلسفيالمساليننصرةأوانوآن،الجهادأوانآنوقد،اللهسبيلفي

حيث،النَّصارىبجيوشوالتقى،طارقجبلمضيقوجندهتاشفينبنيوسف

ولسنا،وأراغوننافارومليى،الكبيادوروفارسهاملكهابقيادةقشتالةجيوش

دلتوائَتي،المفاجأةعنصرأمنتالَّتيالرَّائعةيَّةالعسكرالخطَّةشرحصددفيهنا

تاشفينابنإِنالقوليمكنناولكن.الممتاز)3(العسكريتاشفينابنفكرغلى

الأؤلتشرين33هـ/947رجب12المجعةيومالزلاَّقةمعركةفيانتصر

ألفاً.دنرينمنأكثرفيهاالنصارىقتلىعددوبلغ،م8601(اكتوبر)

قبلالسَّادسوألفونسوتاشفينابنبينمراسلةالتاريخكتبوتذكر

ألفونسوفأَجابه،الحربأوالجزيةأوالإسلامتاشفينابنبهاعرض،المعركة

،"ت!ممعلاماماترىالجوابل!:تاشفينابنردو؟ن.ساخراًمهذدأالسَّادس

174:!ر3،ا:بر،حر؟تإبراهيمللأضاذ،التاريخعبرالمغرب)1(

هـ.005سنةوحقtor'سنةمن:"المرابطينأمير"،تاشفينبنيوسف)2(

الكبرىالمعارك11سلسلةمنالثامنالجز،اتاشفينبنيوصفبقيادةالزلأقة":كتابناراجع)3(

.،،الإسلامتاريخفي
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تاً،سماوهتافاً"أكبراللّه))وحمع،جندهوفرارهزيمتهالئادسألفونسوفرأى

ف!ن،الأرضفياللّهكالةلتحقيقجاؤوامجاهدينأفواهومن،مؤمنةقلوبمن

الأندلسجماالمسالينسلطانمَدَّتاتَتيالزَلأَقةمعركةفيونصر!،معهمالله

.اخرىقرولنأربعة

خلأفاتهم،إلىالطوائفملوكوعاد،العربيالمغربإلىتاشفينابنعاد

المدنمنوغيرهاؤبَلنْسِيَةمرْسيَهس!نجديدمنتضايقالنَّصارىصاياوعادت

إلىتاشفينابنفعبر،ظالهمتاشفينابنإلىيشكوعبادبنالمعتهدفهرع،المسالة

العربي.المغربإلىوعاد،النصارىوصذَ،)1(الثانيعبورها!ندلس

!فبالتراعالعدوخطرعنوانشغاالمالطوائفملوكعبثالفقهاءكره

علىالطَّوائفملوكوخاف،الأندلسإلىالعبورتاشفينابنمنفطلبوا،بينهم

مساعدتهوطلبالسَّادكماألفونسوحالفبلكينبناللهعبدأنحتَى،ملكهم

إلىالأندلسضمإلَأانيوسفرذُ؟نفا،تاشفينبنيوسفالمرابطينأميرضد

ملوكبعضخيانةلهاتضحتأنبعد،مهـ/4841901سنةالمباشرحكه

؟نتجانبيةمنازعاتفيالآخربعضهمانشغاللهوتأكَّد،صريحةالطَوائف

.إنقاذهيمكنمابذلكتاشفينابنفأنقذ،الإسبانالنصارىلمصلحة

الأعلىبالثَغراحتفظواائَذينهودبنيباستثناءالطوائفمليكأمروانقمى

تاشفين.ابنوبموافقة،منهمبطلب

**ء

وترقَّب،مهـ/5411147الموحّديندولةالربيالمغربفيقامتثمً

يعقوبالموخَدينأميرمرضعندمامناسبةفوجدوا،الموقفالنصارى

.م8801(يونية)حزيرانهـ/481الأوْلربيعفي)1(
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فسار،مفروضةجزيةو؟ئها،وسفنومرالمجمابعبيدفطالبوه،المنصور)1(

قرطبةبينا،الأرَك"قلعةقرببينهمالمعركةو؟نت،إليهمالمنصوريعقوب

علىلالسالينرائعاًالنصرو؟ن،مهـ/1955911شعبانفيرباحوقلعة

المسالونفاقتحمها،الأرَكقلعةفيبعضهمومحصَّن،بالفرارفلأذوا،الئصارى

عليهم.

الزلاقَّة،بمعركةونتائجهاأهيتهافيالشًبهقريبةالأركمعركةإن..والحق

بالأندلس،ساحقانتصارلايسالينفيهاتَتمَعظمىمعركةآخر؟تْولكنها

رائعة.إيجابئةنتائجله؟نمسا

معركةمنذلحقهالذيالهزيمةعارالثَا!نألفونسوالإسبانملكينسَا

عامالناصرممدالموحدينأميرفأعذَالإسلأميةالأراضييهاجمفصار،الأرَك

فجاءتهم،أوربةدولبكلاستنجدواالًذينالنَّصارىلمحاربةهـجيشا706ً

الأُوربئة.القارةأصقاعمختلفمناالائلةالنَجدات

جامعابنالوزيرأنًسوءاًالأمروزاد،الأرَكحصنالنممارىاسترجع

القواتوبين!الموخدينجيشبينالخلافأوقعقد-الموخدينأميروزير-

الموحِّدين.علىيحقدونالأندلسيينجعلمما،الأندلستة

فاعتزل،القتالوبدأ،العِقَابحصنمنمقربةعلى3الحاالفقاءو؟ن

فتبعتهم،العصيبةالحرجةالسئَاعاتهذهجماوانسحبواالحربالأندلسيون

هيهاتولكن،النَاصرعدو!د،الغنائمويجمعونويأسرونيقتلونالنَّصارى

صفر15فيبالمسالينيمةالهزفحاقت،الذاخليالصصتصدعأنبعدالنَّصرتحقيق

قواتهم.ثلثوفقدوا،م1212(يولية)تموزهـ/90616

595.:دنةمنإمارته)1( - OA.هـ
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ا!ندلس)1(ضياعأسبابمن؟فتائَتيالمرَّةالهزيمةإرجاعويمكن

أفها:أسباب

،!لى

ائذيجامعابنوزيرهأمامالضَّيفةالنَّاصركَدالموحِّدينأميرشخصيَّة-ا

المعركة.فيبهايستهانلاقوةو!،الأندلسيينوبينبينهالخلأفأوقع

بفرار!فجروا،جاهعابنموقفبسببالأندلسيالجيشانسحاب-2

الجيش.باقيانسحاب

ونقسالطبيعةعوامللأقسىأشهرثمانيةطيلةالإسلاميالجيشتعزض-3

التموين.

بعضهمحاربحتىالمعركةقبلبينهمفمااختلفواائَذينالنَّصارىتماسك-4

،الإسبانالافراءمختلفبينفوفق،الثانيسلستانالباباتوسطوقد،بعضأ

منجاؤوابائهمجازمينيعتقدونو!،فتماسكوا،خصموما!ممانسواولصرعان

آخر.دينعلىدينهملنصرةاوربةأصقاعكلِّ

علىيدلمما،الأندلسجندانسحاببعدوالبربرالعرلاثباتعدم-5

التنسيق.فيوسوء،القيادةفيضعفٍ

أبيبنزكرياأبورذَ!حتىالمنهزمينملأحقةالنًصرانيةالجيوشوتابعت

إشبيلية.قربحفص

العربي.المغربفيالموخدينعلىالمعنويأثرهاالعِقَابلهزيمة؟نلقد

.مهـ/6681262دولتهمسقوطفسببت

ء**

492ص،ابر،التاريخعبرالمغرب()\
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بيدإسلاميةقواعدعدةضاعت،الأندلىفيالموخَدئةالسئلطةضعفبعد

ضدنشاطاًوبدأ،سقسطةفيهودبنيوسفبنعَّدوظهر،الإسبان

خسرلذلك،الفرصوتحئنوالترئثالتأنيينقصه؟نغير!نه،الإسبان

.الإسبانأمامعديدةمعارك

*كام

مملكة،الأحمربابنالمعروفنصربنيوسفبنخمَدأيسّىغَرْناطةوفي

وسبب،ونصفقرنينعلىيزيدماوالخارجيًةالذَاخليةالصعوباترنمكَرت

فيالإخوةيتأخراحيث،الأندلسمنالجنوبيةالزَّاويةفيوجودهاالبقاءهذا

صليي،عدوأماميقفونماداموا،الأحمربنيعونعنالأفريقيَّةالغذوَة

لامغنمخالصاًاللّهسبيلفيالجهادوفي،المجاهديننصرةفييرغبونوماداموا

فيه.ياًدنيو

شةطارقجبلفاحتلوا،إفريقيةمنالإمداداتلأ!يَّهالإسبانيونوتنبَّه

إلىالعرل!المغربمنالإمداداتوصولدونليحولوا،مهـ/7671462

سقطتعندما،الأندلسمساليمصلحةتعاكسالظروفوجاءت،الأندلس

iهـ/986سنةالمرينيةالذَولة 6 iبنيدولةهيفتيَّةدولةمحلهالتحل،ما

الأندلس.فيوالجهادغرْناطةمساليلدم؟فٍمستوىعلىتكنلمائَتي،وَطَاس

هـ/857سنةالقسطنطينيةالعكانيونالمسالونفتح،أيضاًالاَونةهذهوفي

وقعهالمسالينبيدالقسطنطينيةلسقوطف!ن،الفاتحكَدبقيادة،م1452

الإسبانيالهجومازديادعلىذلكفساعد،كفَهاوالعااوربةمسيحيىعلىالهائل

الملكينبزعامة،مهـ/8839147سنةوأرغونقشتالةفاتحدىت،الأندلسعلى

نحوالمحلةلتبدأ،قشتالةملكةوإيزابيلأ،أَرغونملكفرديناندال!ثوليكيين

.م1914الثانيتمثرينهـ/79825المحرم21فيسقطتالتيغَرْناطة
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يتجه؟نعندماوالعدو؟لاكيف،الأندلسعنالإسلأمكسوغابت

،والاختلأفالبهزقنحوتتجهاهـفيإرادة؟نت،خلأماشهمتناسياًالوح!ةنحو

متناحرةوممالكإماراتالأندلسوجعلوا،الشتَخصئةبالمصالحوالتهسئك

وقدرأينا!حتى،الآخربعضهمضدبعضهمشعواءحروباًأثاروا،متخاذلة

وجلدخهم!دينهمأبناءعلىبعدو!استعانوا

دولةآخرمحقعلىعزمهمايعلنانإيزابيلأوزوجهفرديناند؟نفعندما

المسالينضدالحربهذهأنرومةفييعلنالبابا؟نوبينها،الأندلسفيإسلامية

تحطيمأجلمنضريبة؟فةالمسيحيينعلىويفرض،مقدَّسةحربهيإنَا

قدالمسالون؟ن،أيضأإفريقيةشمالفيبل،فحسبالأندلسلافيالمسالين

السلطانفنرى،الجهادوكرهوا،أهلهغيرإلىالأمروأسندوا،الزَاحةإلىركنوا

وموشحات،يطحرقص:ملذاتهفيمسترسلأيوسفبنعليالحسنأبا

الملقَّبعَّدأخوهعليهوثار..عاريات؟سياتفاتناتوراقصات،أندلسية

إلىغَرْناطةفانقسمت،بمالقةمل!ونصب((المقدامالنبيلالفقأي"بالزغل

.بالسرورمفعموقلبهالرًضابعينينظروالعدو،مملكتين

السلطانعهدولايةعلىالتناحربدأعندماأكثرالأموروتعقدت

،بأولادمنهاورزق،ثريااحمهاإِسبانيةحظيةلنفسهاتخذقدفهو،الحسنأبي

أولادهكبيرو؟ن،الحزَةعائشةكهابنةهيكريمةزوجةمنولدينجانبإلى

لابنها،العهدولايةإسنادوالدته!و؟ن،يحيىهوالإسبانيةالحظيةمن

كل،متعادلينقسمينإلىالشتَديدبالخطرمهذَدةوهيغَرْناطةمدينةفانقسمت

الوليين.أحديؤيدمنهاقم

كَداللّهعبدأباابنهلتبايعالحسنأباالسلطانوخلعتغَرْناطةوثارت

ابنهأنويعلن،ابنهوجهمنالمللثويفر،مل!الصغيراللّهعبدبأبيالمعروف

جيشرأسعلىعادأنيلبثو!،الثَرعيالملكهووأنَهالطاعةعصاشق
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لابنهمواليأالآخرالقسموبقي،غَرْناطةمدينةمنقسمعلىمل!نفسهونصَّب

الصَّغير.اللّهعبدأبي

خطروأمام،!االاوربيةالصئليبئةوحدةبل،الإسبانوحدةفأمام

الزغلوالملك،الحسنأبوالملك:متناحرينملوكثلأثةيقفوالتَّلأشيالسئقوط

ابنه.الصغيراللّهعبدوأبو،شقيقه

أصابالزغلاللهعبدأباأن،المنكرةوالمحاقةبالانقسامالحالووصلت

أبيالمشؤومبالملكفإِذا،فيهموأثخن،مؤلمةرثةب!معاركهإحدىفيالنَّصارى

عه.فعلهعافيهايعتذرالإسبانملكإلىبرسالةيبعثالضَغيراللهعبد

الأندلس،فيالمسالينعلى!طهاأوربةفيالمسيحيَّةتأئَبتالظروفهذهفي

،المشاةمنألفاًوأربعين،فارسألفعشراثنيمعوإيزابيلأفرديناندفسار

الجيش.أمامالطّرقممهديمنآلافوستة

القائدالإسبانلنصرةجاؤواالَّذينالفرنسيينالمتطوعينرأسعلىو؟ن

و؟ن"س!لساللورد"الإنجليزالمتطوعينرأسوعلى،"اليوني؟سطون"

.ضرباتها)1(توجيهويحسنونبالمدافعيشتغلونالألمانالمتطوعون

وتحول،مالقةمدينةسقطتلماأنَّهالصغيراللهعبدبأبيوالنَذالةالخسًةوبلغت

لأنَهاإِلاَّلالسبب،بذلكفردينانديهنِّئأرسل،كنيسةإلىالأعظممسجدها

حليفاًنفسهيعتبرولأنَهإ!الزغلاللّهعبدأبيومنافسةلعمِّهمعقلأً؟نت

!!الزغلضدَلفرديناند

المِجَنَظهرالصغيرالثهعبدلأل!ماقلبواسعانوحلفاءهفرديناندولكن

المدني:توفيقأحمدالأستاذمقال،ومابعدها02ص،م75!اصنةالتاسعالعددالهلألراجع)1(

.(؟الأندَلىاخهارتكيف)
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فواتبعدالمقاومةفحاول،ملكهمقرالمحراءمفاتيحتسليممنهوطلبواوقاتلوه

وتسلَّطالهراءالعدوواحتل)1(مادة67منمؤلفصلحعقدإلىفاضطر،ا!وان

قريةإلىفرحل،بالرحيلالضَغيراللّهعبدأل!إلىوأوعز،!هاغَرْناطةعلى

فيواستقر،الإفريقيةالعدوةإلىالبحرفركب،فرديناندطردهثم"أندرس"

والفرقةالخيانةبناريتلظى،وكّأكدأالأخيرةأئامهقمىحيثفاسمدينة

تعالى:قولهيسمعوالم،حمرالاًبنيملوكوكان،وكانه،والانقسام

.(6،:الأنفال1،،رِيحكغوَتَذهَبَفَتَقشَفواتنَازَغواوَلاَ)

سنةوثمانينمئةسبعفيهابقيأنبعدالأندلسفيالإسلأمحبلانصرمهكذا

لكَةواديمعركةفيزيادبنطارقجيثىأماملذريقاضهزممنذ.ميلادية

عامغرناطةالصغيراللهعبدأبيتسليمإلى،(مV\\"يوليو)1تموز)

MY14!1/مهـ.

مسمشعبامحنةلتبدأالأندلسفيالإسلأميالحمعلىالسًتارأشدللقد

علىإسبانيةجماالمسالينحاقدةصليبتةبروحأجبرتاتَتيالتفتيشأمحايواجه

محاألاحقته.الإفريقيَّةالعدوةإلىالهجرةحاولومن،النَصرانيةاعتناق

الزَاهب":(العربحضارةأفيلوبونيقول.إبادتهيمكنماوأبادتالتفتيش

منمؤلفة؟نتواحدةقافلةمنمهاجرألفمئةلقتلارتياحهأبدىبليدا

.")2!إفريقيةإلىمتجهة؟نتحينها،مسلممهاجر0000014

'()

)2(

وخسونستأئهاالأندلسخمايةنيعنانالأستاذوذكر،الطيبنفحفيالمقرييذكر!

.مادة

العمدار)لاندولروما،والعربالإسلأم"كتابوفي.027/271:ص،العربحضارة

وإما،المعمودئةإئا:شعارهالإجباريالئنصيربرنامج":(م1،6291:!،لللايين

سقوطمابينقُتِلواأوأبعدواائذينالمسلينعددالمؤرخونويقدر.البلادمنا!خراج

018:ص."ونصفملأيينبثلاثةعثرالسابعالقرنومطلعغرناطة
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عواقبالذكرىخلألمننرى،لأمتناعبرةالأَندلسذكرىوستبقى

ورقصالموشحاتعواقب،والتفرقةالحلقيالانحلالعواقب،والانقسامالتنازع

.الماح

والتحام،الكالةبوحدةولكن،الدنيانصففتحواقرننصففيالمسالون

وبالاستعانةبل،الانقساموفي.العقيدةمتانةمع،االدفووضوح،الصتَف

تشرُداًوأمنهم،ضمعفاًوقو!م،فقرأوغنا!م،ذلاًعزَ!اللّهقلب،بالعدو

الدونزحف":"إسبانيةفيالعرباقصة))فيبوللينستانلييقول،ونزوحاً

النساءفذبحت(ولاهوادةبقاءلاأشعاريحملوهوالعربعلىجوان

."وبصرهحمعهوتحتبأمرهوالأطفال

العرب!:(كوندي)المستشرققال،والبعيدالقريبعرفهاالس!قوطعفة

يميل،متقلبقلبعلىوأصمبحوا،بهاجاؤواالتيلضائلهمنسواعندماهووا

يصدلنصفاتههذهفشعب."بالشفواتوالاسترسال،والمرح،الخفةإلى

.حربثارجاله

"**

فقلت:،الأندلسضياعسببعنمرةسئِلت

،زيادبنطارقوعزيمة،مالكبنطريفوفداءبشجاعةالأندلسدخلنا

مالكبنال!مًثحوبطولة،الغافقيالرحمنعبدوطموح،نصيربنمولصىوإيمان

تاشفين.بنيوسفعقيدةومتانةبنجدةفيهاالإسلاموتجدد،الخولاني

اللّه.يقطرأضعنالماالأندلسوضاعت،اللهمعمابقيناالأندلسفيبقينا

إلىالبحرمننزللماقال!الَّذي،الذَاخلالرَّحمنعبدبهمةالأندلسفيبقينا

فييزيدلمامحتاجإنِّي:وقالفأبى،ليشربخزإليهفدِّموقد،الأندلسبر
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جميلة،جاريةإليهأُهديتثم،قدرهذلكمنالنَّاسفعرف،ينقصهلالماعقلي

بمهمتيعنهالهوتأناوإنْ،بم!نوالعينالقلبلمنهذهإنَّ:وقالإليهافنظر

بهاليحاجةفلأ،مهمتيظالتأطلبهعَّا!االوتوإنْ،ظالتهاأطلبهفما

!ة.ذوالأميرإنَّ:فقالوا،الآن

متناسين،والنَعيمالرَّخاءحياةإلىالأندلس!المسالونومال،تامالأمرت

ويوحد،عسكرياًيستعدعدؤ!م؟نلسحقهمصفوفهيجمعومن،بهميمكرمن

.كورونوترفهموخرتهموصماحهمموشحاتهمفيو!،كالته

النَثيدذلك،أكبراللهالعبورفيطارقنشيد؟نعندماالأندلسدخلنا

ورسولهاللّهف!ن..وجلأله،وصدقه،لعذوبتهفترنمالزمانحمعلامساتَذي

أرض"إِلىالمضيقيجتازوهونوممنسِنَةٌطارقاًأخذتالقد،طارقمع

السْيوفتقلَدواقدوالأنصارالمهاجرينوحوله،!ين!النَّيفرأى،الأندلس

إليهونظر،لشأنكتقدمياطارق:!-ل!اللهرسوللهفيقول،القسيوتنكبوا

.)1(قدامهالأندلسدخلواقدأصحابهوإلى

نشيدنا:صارلمامنهاوخرجنا

صَحا!وَاْلوَرْدالخَمْرَةُراقَتالقَدَحاوَهاتِالعودَدَوْزِن

إلاَّالأندلسأمجادمِننحيىلاأن،حزنأالقلبويدمي،لهيؤسفومما

وأسبابعلومهاأما،حضارتهاأما؟ضياعهاأسبابمن؟نوما،قثورها

الموشحاتا،منأحييناهبماواكتفينا،ظهورناوراءجعلناهافقد،ازدهارها

.والضياعواالزيمةالعلةتكزَرتلذلك..السماحورقص

حربدخلناأما.فضات،فلسطينإزاءتكرردولإل!الأندلستَمشَتت

؟نتلماواحدةدولةكنالوأما؟دولسبعلائنااضهزمناأما؟دولسبعم4891

Y(:ص،\!،الطيبنفح)1( "t
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مننوعإلاَّ،فلسطيننكبةفيالفاسدةالأسلحةفضيحةوما.حصل؟النتائج

.الصُّورةتكرَّرتلقد..عجباًفيا،العرل!والمواطنالأخضدالعدومعالتعامل

قدرةتهوينفيالأندلسئةالصمورةلتلكاسكراراً،م6791نكسةو؟نت

آخر.حينأوالضجيجوالعويلالتهويلوفي،حيناًبقدرتهوالاستخفاف،العدو

اثنين:لسببينالعرل!الصود؟ن،م7391عاموفي

.القتالأثناءظهرتالًتيالإيمانروح-ا

مادثاً،حينهفيساداالقَذينتفوالت!الضَفوحدةمنعنهانتجوما-2

ومعنوتاً.

علىوالحرب،"بدرا)اسمتحملالسّويسفيالعبورخطة؟نتلقد

بدرغزوة"أو"رمضانحرب":عيتوالمصريَّةالسئورتةالجبهتين

معاً.والعالميالأُوربيالإعلأممالاحظهوهذا.،(التَشرينيَّة

أبناء!بهاخاطبواالَّتي،العربالقادةكالاتفيالإيمانروحظهرلالقد

حرفيأ:نوردهاالتيالتاليةالعباراتبمثلإليهمتوجهواحين،المقاتلين

وأبيخالدأحفاديا،عنهماللهرضيوعليوعثمانوعربكرأبيأحفادفيا"

شهدائناوأرواح،يناديناامتناكيرإنَّ،الدينوصلأحوسعدوعروعبيدة

..جالوتوعينوحطينوالقادسيَّةاليرموكمعانينتهثلأنتستحثنا

الشَّ!ثرتامأمناليومهذافيجهادآيكونالقديرأنالعليإرادةوتثاء

..شهرالئصر،الفتحيوم،بدرشهرغزوة،شهرالجهاد،رمضانشهر،الفضيل

عندفاعأال!ثتَهادةعلىبالتسابق،بالتضحية،بالإيمانأجدادناانتصرلقد

هذهتستلهمونإنَماوشجاعتمببطولأتماليوموإِنَم،الحقورسالةاللّهدين

.المجيدةأمتناتقاليدبهاوتحيونوتحيونها،الروح
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.،()1(،لكُمغَالِبَفَلاَاللةيَئضزكمإن!اللهبركةعلىفسيروا

ورص،لوحدتنامنطلقاًالأندلسعبرمنيجعلأنوجلعزَاللهنرجو

،بالإسلأمانطلقنا،انطلقنامنذائناشاهدخيرفالتَاريخ،شثناولَمً،صفوفنا

انتصاراتنا.وحققناسدناوبه،أمجادناكتبنانورهوبسنا

والمجد،النَصرعنابتعدنا،الإسلامعنابتعدناكالاأنَنانرىنحنوها

معاً،والنصرالمجد؟نبهالتصقناوكالا،الانتصاراتم!نلتحلالهزائموجاءت

بنممرقاالاولقد،أكثروالسؤددوالجاهالعز؟ن،أكثرمعهتفاعلناوكالا

."اللهيذلنابغيرهالعرةئرِدومهما":قبلمنعنهاللهرضيالخطابا

؟إ؟وضياعهاالأندلسبأحداثمعتبرمنفهل

؟!؟وغيرهافلسطينفيالأندلسيةالصورةتكرارمنمتعظمنهل

.الأبصاراولييافاعتبرواألا

***

.7391r/الأوللرين/6فيالرئيىاليدخطابمن)1(
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العالِّيالتَّقذمموَاكَبةعَدم

"لجُفودا"

إناؤأئةكتىنَاآتجاءَؤجَذنَاناإقائواتجذ)*

لَنيكَينأزشفنَامَاوَكَذيكَ،ئفمذونَإئايىيئم2عَلَى

ؤجذناإنائترَئوقاقَالَإلأنذييىينيةلَزيى

ماذ،ئقتذونَأثايىينمعَلَىؤإناائهعَتىنَاأتجاة

تائواأبَاءَفنمعَتيهتُنموَتجذينايأفذىجئئكغأؤلَؤ

لَأتطزمِتفنمفَأئتقنتا،كايخزونبِ!أزسنتغبمَاإنا

.!ألْمَكذيينغالِبةَكَانكلَيف

.[22-25:الزَخرفا

إلىأدكطصراعاًلاليلاددثرالسَّادسالقرنمطلعفيالأوسطالشَرقشهد

مناطقالتقتحينقوىثلاثبينالصراعهذاو؟ن،الجغرافيةحدودهفيتغيير

:الفرسالصَّفوييننفوذبمنطقة،والماليكالعثهانييننفوذ

آسيةمنوالغرل!الأوسطالقسمقطنواالًذينالعكانيينبين!راع-1

سكنواالَّذينالصَّفويينوبين،أوربةشرقفيوتوسًعوا-حالياتركية-الصغرى

الفارسيَّة.الرَّحميَّةولغتهم،ثيعيّاًمذهبهمو؟نإيران

.الثئَاموبلأدمصرحكتائَتيالمملوكيَّهوالذَولةالعكانيينوبين-2

أربيل!اأقامائذيإسحاقالدِّينصفيالشَّيخإلىيونالصفوينتسب

المؤسسالضَفويإسماعيلالشَّاهويعتبر،عشرالثالثالقرنبأواخربأذربيجان

منطقةفاحتلم7015عامحملةقادائَذيفهو،الصَّفوئةللدولةالحقيقي
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إسماعيلالشتَاهوصل؟،وملاطيةمرعشبينالأعلىالفراتعلىالواقعةالبستان

الرَّحميالمذهبالمثئيعيالمذهبوجعل.ضمالاًبكروديار،غربأبغدادإل!

وأدى.العكانيينالسمنمِينجيرانهأقلقمما،بلادهخارجينشرهوأخذ،لدولته

معركةو؟نت،م1514آبشهرفيعأني-صفويمسقَحنزاعإلماذلك

الأوًلسليمالسلطانوانتصر،الصًفويالمثثَاهفيهاهزِمَالتي"شالديران))

استخدمهالذي"الرَّصاصبنْدُقُ"تفؤق،شالديرانمعركةوأظهرت.العثهايخا

انسحبالَّذيالضَفويال!ثئَاهعا!ةتبريزاحتلألمنفتهكنوا،العكانيون

جنوبأ.

فيانتصار!بعدالعكانيينلصالحالأوسطالثَرقفيالقوىتوازناختل

علىالمماليكاعتداءبسبب،المماليكوبينبينهمالاحت!كوبدأ،شالديران

.المملويالخطرإلىالعكانييننبَّهمما،العكانيةالمؤنقوافل

نحومتجهاًمصرالمماليكسلطانالغوريقانصوهغادر،م1516يارأ13في

منجزءأالمماليكيعتبرها؟نوالَّتي،العكانيينمنمرعشلاستعادةسوريَّه

تموز25فيغادرهاثم،م1516حزيران91فيدمشقفوصل،وممتل!!مأراضيهم

بك.خيريحلبونائب،الغزاليجانبرديحماهنائبإليهفانغ،شمالأمتجهاً

و؟ن،سيخيفهمالعكانيينحدودعلىظهورهمجردأنَّالغوريقانصوهاعتقد

،شالديرانفيالمنهزمالصَّفويإلماعيلالشَّاهمعيتفاوضذاتهالوقتفيالغوري

الجيشنحوواتجه،الأوَّلسليمالسُّلطانفسارع،العكانيينبيدمراسلأتهووقعت

.المملو!-الصفويالتحالفهذامثليتمأنقبلعليهللقضاء،المملوي

بتلئعرفموقعفيوذلك،الغوريبقانصوهالتقى،م1516آب23وفي

قانصوهوقتل،المماليكعلىالعثهانيونفتغفَب.حلبشمالدابقمرجفيالغار

سارثم،منتصرأحلبالأؤَلسليمفدخل،المماليكواضهزم،المعركةفيالغوري
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طومَانليَهْزِممصرإلىمتجهاً،م1516الأول؟نون15فيغادرهاالَّتيدصثقإلى

الثاني؟نون23فيالزيدانيةمعركةف!شا،المماليكبقيةجمعالَّذيبَاي

المماليك.علىللعكانيينالسَّاحقالثَّانيالانتصارو؟ن،م1517

وانهزم،م1514عامشالديرانفيالعكانيونانتصرلماذا..والآن

؟يونالصَّفو

م1517عامالرِّيدانيةوفيم1516عامدابقمرجفيالعثهانيونانتصرولماذا

المماليك؟وانهزم

وأسباب،واحدةالثلاثالمعاركهذهفيالعكانييننصرأسباب:والجواب

.واحدةوالمماليكُيينالصفواخهزام

وبنادقهملمدافعهموصناعتهمالحديثتسلحهمبسبباالعكانيونانتصرلقد

،جمود!بسببوالمماليكالصفويونوانهزم،استخدامهاحسنمعالنَارية

اتَتيالقديمةالتَقليديَّهالأسلحةعلىواعتماد!،الحديثةالنَارتةالأسلحةوإهالهم

الزَمن.تجاوزها

،يعوز!؟نائَذيالمدفعيةسلأحبسببالصَّفويوناضهزمشالديرانفي

فيالعثانيينمضاهاةعنفقدانهبسببعاجزينالفرسالصئَفويون؟نوائذي

غيرالًذيالسْلأحهذالهميصنعمناستقدامعلىالضَفويينحثَّوهذا.الميدان

العكانيين.لصالحالمنطقةفيالقوىميزان

5889162)الصًفويالكبيرعتاسبلأطفيظهروبالفعل - Nمغامران(م

الأمرآخرمكناهاللَّذان،شيرليروبرتوالسيرأنطونيالسيروطايانإِنكليز

الصًفويالجيشيسلِّحأنمن،يصحبهما؟نالمدافعبصناعةمختصصانعوبمساعدة

ن؟واتَذي،قبلمنالضفويينيعوز؟ناتَذيالسئلاحهذا،المدفعيةبسلاح

.يرانشالدفيالعثهانيينعلىالانتصارعنفقدانهبسببعاجزينالفرس
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انهمكتفعندما.التَّسليحهذاوبعد،بعدفيهاالفرصالصَّفويونواستغل

أعلن،المقدسةالنَّمساويَّهالإمبراطوريةمعحروبهافيالعثهانئةالإمبراطوريَّة

منالجديدبجيشهوتمكَنم2016عامالعثهانيينعلىالحربالصَّفويالكبيرعباكما

.بغداديصلوأنشروانيستردأنمنتمكن؟،تبريزاسترداد

سيفمنالتَقليديَّةالفروسيَّةعلى!ئاًجيش!ثماعتهدفقد،المماليلثأفَا

معناها:المماليكلسانعلىعبارةالمؤرخينبعضويورد،ورمح

تعاليمعيهآكَدونبئنا،الحنيفدينناعنورثناالمساليننحنإننا"

.")1(غيرهانستخدمفلن،ورمحسيفمنوتَقاليدهاالفروسيَّة

،والتَّرفالرَّاحةإلماأيضاًومالوا،كبيراًإهالاًيةالنَّارالأسلحةأ!لوالذلك

و!،تهذَمتالحربيَّهالعسكرئةللتدريباتبنيتالتيالميادينغالبيةإنحتَّى

تمارينيبعمساأنالغوريقانصوهال!حلطانوحاول،جديدةميادينتبْنَ

كبير،ميدانببناءم3015عامفبدأ،جديدمنئةالعسكروالروح،الفروسيًة

أوجها.في؟نت؟،الفروسئةتمارينفيهأقام

فياالعاعرفهسلأحكاحدثأالنَاريَّةالأَسلحةإدخالالمماليكحاول؟

وعثرينبسبعسقوطهمقبيل،متأخراًجاءذلكولكن،دولتهمفياحينه

وليسللذفاعاستخدمتلكنها،المدافعأدخلواوقد.م9148عام،سنة

في،بمصرالأحمرالبحرساحلعلىالثَّرقئةالجنوبيَّةالجبهةفيوذلك،للهجوم

دفاعئة.استح!ماتبشكلالمدفعيَّةسلأحاستخدم؟.البرتغاليينهجماتصد

مثل،مكشوفةمعركةفيتستخدماالملىافعهذهأنَّالانتباهيسترعيومما

الإسلاميةالجهورياتافيالصئورةهذهتكزرلت،الثهداءبلأطفياحُدمنصورتكزرت؟)1(

الملين:بعضوقال،يتسفحونالثميوعيون؟نعندماالقرنهذامطلعفيروسيةني

إ؟!اللْهرسولبهتاتلبلأحإلانقاتللا
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ساحةإلىلنقلهمامتوفرين؟ناوالزهنالولائلأنَّمنالرنمعلىدابقمرج

لاستخدامها.المماليككرهإِلىيعودنقلهاعدمولعل،المعركة

بُنْدقُوتسمى"النَاريَّةاليدويَّةالأسلحةاستخدامإنَّ:القولويمكن

هذهفيه؟نتالَّذيالوقتفيتمَّقدالمملوكيَّةالدَّولةفيوالمدافع،((الزَصَاص

العكانئة،الذَولةعكسعلى،السئقوطيكناإِن،الانحطاطنحوسائرةالدَّولة

صنَّعتبل،م1425عاممنذمتطؤرةبصورةالنَّاريَّهالأسلحةاستخدمتاتَتي

حينفي،أراضيهافياللأَزمةالمعادنلتوفرالأسلحةهذهحينئذالعثهانيَّةالدَّولة

تأثيرالمتطؤرالعكانيالاستخداملهذاو؟ن،لتصنيعهاالمعادنالمماليكاستورد

ب!مله.الأوسطالثَّرقوجهغتركبير

موَّاتهافيأخرىجوانبتغفلاالعثهانيةالدولةأنيعنيلاوهذا

..ئةالعسكر

ولكنه،وحا!رها،م9152عامفيينةإلىسليهانالعكانيالس!لطانتقدم

تكنو!،المؤنلقلةالمدينةعنالحصاريرفعأنإِلىالأولتثرين15فياضطر

كوسَكقلعةيحتلأناستطاعأنَّهءطر.سابقتهامنحظاًأوفرم1533سنةحملة

ياأندر"الجنويالبحرأَميريقوده؟نالَّذيالأورل!الأسطولولكن،المجرئة

ا،اليونانفيالمورةجزيرةشبهشواطئعلىبنجاحيعمل؟نوالَّذي،(دوريا

انصرفلذلك.أَحرزهالَّذيالجزئيالنَصرثمرةسليهانعلىأَضاعأنيلبث

النقصهذالتلأفيكوسيلةالأوَّلالمحلفيالبحريًةقوتهتعزيزإِلىبعدهاسليهان

أوربة.فيالأَخيرةالعكانيًةالحرولاإخفاقسببالَّذيالنقصهذا،قواتهفي

لهمعينخير،غزوجوأَخيهبربروشَاالدينخيرشخصفيسليهانووجد

،رالمتطوًالأورل!الأسطوليضاهي،عثهانيأسطولإِنشاءفيهدفهلتحقيق

أشطولاًم1546سنةوفاتهبعدللعثهانيينقيكأنبحقالدينخيرواستطاع
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المتوسِّط،وجزرإفريقيةسواحلفيبالمعاركتمرًستوبحارة،حسناًتجهيزاًمجفزاً

سياسةتنفيذفيفعالةأداةالبخَارةوهؤلاء،الاسطولهذايكونأنعجيباًفلش!

وصثروعاته.العكانيالمئلطان

الذَولةفيهوقعت،دابقمرجفيالمماليكانهزامسببالَّذيالمجودإن

والمسالين.بالإسلأمذلكفأضرَّ،الأخيرةسنئهافيالعثهانيَّة

قدمه،علىالقديمإِبقاء:العثهانيٌةالدَّولةأواخرفيالقاعدةأصبحتلقد

وهيهات..الصئناعاتوازدهرَتالعلوموتقذَمتالزَّمنفسبقهم،التغييركرهوا

وسائلفيالمتطوِّرينالأُوربيينمطامعوجهفييقفواأنوالمحنَّطينللجمود

والمتَناعة.الحرب

علىالمسلملغيرحجةالعكانئينعرمنالأخيرةالسَّنواتهذهوأَصبحت

منكثيراًلأن.اللةبمثريعةالملتزمالمسلمعلىالملتزمغيرلالسلمحجَّةبل،المسم

العالي،والتقدمللعقلومنافية،الحياةلمتطلباتمنافيةتسير؟ساالحياةأمور

.الِإسلأمباسميحدث؟نذلكوكل،قدمهعلىالقديملبقاءإلأَلثيءلا

التالية:الحادثةنتذكروهنا

؟لماذاوهذه:فقالط،قطارسكَةالأفقضتق،العقلجامدرجلرأَى

بمئاتكلبقطارفإذا،سؤالكجوابوسترىقليلاْانتظر:لهفقيل

ينقلهم،الائةأفرادمنمئاتمع،راعئةالزٌوالمواذالبضائعمنالأطنان

قبلمنوالطمانينةالأمنمع،الزاحةالمويؤمن،الوقتعليهميوفر،بسرعة

..نعم:قالوا؟إالقطارالمسالونركب:الرجلهذافقال..مرافقةأمنقوات

الدوابركبالمسالونترك:بغضبالرجلقال،اليومالنقلوسائلأحدثإنه

!واممَّداه:متفزعأمستغيثاْيصرخالزجلفصار..نعم:قالوا؟!وجمالأحميرأ

عد،جِمَالتركوالقد،الإسلاموضاع،المسالونضاع!واقرآناه!إسلأماهوا
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علىواإسلأماه،القطارركبوا،البدعةوركبوا،شنتهتركوالقد،عدوخَيلَ

وعيسىموسىماركبهالمسلونتركلقد!السئاعةانتظروا!المحفدئةالسئنةترك

.القطاروركبوا،قبلمنوالأنبياء

يّاً.طرثمينأصيدألأعدائهمويقدم،الأممتقدميؤخرالتفكيرهذامثل

كتابفيآيةإنَها.المحنَّطوتفكيره،نفسهإلاَّيمثللاالجاهلالرجلهذافثل

وَالأئعَامَ):الجامدموقفهوقفمافهمهالوالَّتيالمعجزةفيهاوجلَّعزَّاللّه

ئرِئحونَجينَجَمَاذفِيهَاوَلَكنم،تَاُكفونَوَمِنْهاوَمَنَافعُدِفءٌفِيهَالَكمْخَلَقَها

آلأتفسِبِشِقّإلأبَالفيهِتَكوئوالَمْبَلَدإتىأنقَالَكمْوَتَحْمِل،تَمئرَخونَوَجينَ

مَالاَوَيَخْفقوَزِينَةلِتَزكَئوهَاوَالحَميرَوَالبِغَالَوَالخَيلَ،رَحِيمٌلَرَؤوقرَئكمْإن

.81-5:النًحل1،!تَغلَفونَ

من..ومركباتوعرباتطائراتمنالحديثةالنَقلووسائلالقطارأليس

.؟!تَغلَفونَمَالاَوَيَخْفق):تعالىقوله

ا!زامستبوالتَزمتاالهودبسببالعمركبمواكبةعدمفإنَّوهكذا

نفس!ثاهيجعلهاالصُّورةوتكزر،ملكهموضياع،دابقمرجمعركةفيالمماليك

بأراضيهاالطَامعينضرباتأمامسقوطهاوبالتَّاليالعكانتةالدَّولةضعفسبب

الاسزاتيجيومركزهالشَّرقثروةيهمهمالَّذينالأُوربيينأو،الزوسقياصرةمن

.الهام
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لمنهزمونا

الذخيلَةِالْمَبادِئأمَامَ

العالممصورفيالنًظرإلىاليومأحوجناما*

.ة!الجغرافيمصوْرهفيلا،الفكري

مسلما،إسلامهيككللممسلم،المستوردةالعقائدأمامالمنهزمالمسلمإن

جاء؟دينهعلىالاطلاعفينفسهيتعبوا،يدرسهوا،الإسلأمبثقافةيتثقف

،المئلاحفقدلأنَهمنهزم،المستوردةالمبادئأمامفالمنهزم،فيهشائبةلاصافياً

صاربل.عقلتحكيمدونلهقيلمايرددوصار،الغزوالذخيلعلىفَسَفلَ

عليه.ئمْلِيمنتفكيرعنا،كربونيةنسخة"

حوادثامنهينتقونالإسلأميالتاريخيكتبونالذينإن:لهقالوا

.هُدَزَبببغاء؟ئهمعهمالقولفرذَد،التَّقَذميَّهالحر؟تدورويغفلون

وتعليلهتفسيرهمجبووقائعهحوادثهبجميعالتَّاريخإِن:لهوقالوا

عليهيرتكزاتَذيالأساكاهيالإنتاجأساليبإن،اقتصادتةمادِّيَّهبأسباب

بالئضال!يتلخَّص!طهوالتَّاريخ،طبقاتإلىينقسمالمجتهعوإن،البثرئةيختار

معهمدفردً.الإنتاجلوسائلالفردتةالملْكِيَّةبدأتمنذ،الطبقاتهذهبينالذَأم

له.قالوهما

تفنيده،((عاليَاْتحليلأً))نحفلهوما،لكنقولهمايفَندمَنْإنً:وقالوا

نظرياتهم،معهمفردد..رحمئةتقليديَّهورواياته،سلفيوتفكيره،سطحي

ينقضها.-يعالونو!-الواقعأنولو
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الرَّجلوفضئَل،والعلمالعملمنمنعها،المرأةظلمالإسلأمإدق:وقالوا

إِلماالرُّجوعدون،لهقالوهمافرذَد..الزَّوجاختيارحريةمنومنعها،عليها

.الضَافية)1(مناهلهمنالإِسلأم

فيهووقعوا،أوْلاًعلينايثبتوهلم،وبهتانأزوراًبهنُنْتَقداتَذيالانتقاء

."وانسَفتبدالهارمتني":المثلبهموحقَّ،أنفس!+علىفأثبتوه

؟ملأتاريخاًعنهتكالوا،تاريخناعرحتكالواعندماالمسالونالمؤرخون

ومحاضراتهمومقالاخهمكتبهمف!نت..!أمَّا،لفترةإغفالأو،فيهانقطاعلا

المسبقة،خطتهميخدممافتخيَّروا...قرامطة،بابكية،خُرَّمية:انتقاء!طها

صبقاً.كلَّروهائةنظرأوفكرةليثبتوا،لهاالأحداثوطوَّعوا

رموه،)2(الموثوقةالمعكدةمراجعنافيجاء؟؟ملأتاريخناكَتَبَمن

نأيعتقدونو!،"حكوميَّهرحميَّةروايات))منيكتبإِنَهأو،"بالسَلفيَّة))

،موجودةغير...والزنجوالخُرَّميةوالبابكيةالقرامطةعنالصمَّحيحةالروايات

كل؟؟!يعتهدونإذنشيءأيّوعلى،يحلّلونفكيف،أتلفكتبوهماوأن

وأ((العلْمِتةِ"باسمالمحضالخيالفيفوقعوا،وظناًتخميناًأقوالهمعلىبناءكالاض

وأالضراع"البارزةملأمحهكنمناتَذي((للتَّاريخالاقتصاديالتفسير"

.(1الطبقاتبينالذَائمالئضال

تةالعصرالرؤيةعنالكلأمويكثرونللتَّاريخالعاليالتَفسيرعنيتحذَثون

عنالنَاسأبعدأنَّهمالباحثالمطلعيجد!نتاجهمقراءةوبعد،ال!زيًةللحر؟ت

وأعقباه11الا!امقفصفيالإسلام"كتابنافيفنهالأعظمالقمعلىرددنا،كثيريذعونما)1(

.11الإسلاميهدمهاآراء"بكتاب

بحم،والزوايةالزاويدراسةأسىبوضع،بقرونالغربعالاءَالمسالونالمحدثونالعلَاءُسبق)2(

علمفياليومتنهتهجائتينفهاالاشىوهي،الثريفةالئبوئةالأحاديثتمنيففيعلهم

التاريخ.مصطلح
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العربيًةالفغةو؟!ودورانبلفِّالأحداثيطؤعونأنَهمويالس،والعلماطقيقة

ومعنى،السِّنينوآلافمئاتمنذعامةالنَّاسيفهمهمعنى،معنيينتحمل

وأتباعهم.!إلأَيفهمهلا،حديثاًاكتشفوه

فياشتراكيَّةتقدمئةحركة؟ولالمديحلهمف!لوا،القرامطةعنتكالوا

جوانبعنوتغافلواجوانبعنيكالوا.الانتقاءفيووقعوا،العربيةالأفَة

وأكبر.أوسع

الحنيف؟الإسلأممبادئتطبيقعدمأنَّيدعيبعضهمأن..يضحكومما

المناوئةبحر؟تهافقامت،الطبقاتهذهظلمسببالإلهيةالزسالةبهجاءتا

..مثلأالعبَّاسيًةللذَولة

،الإسلأميطئقألاَّوساءَ!،دينهمعلىغيورونملتزمونمسالونف!نَهم

الثوريفالمجهورئةالحركات"وساموفنِحَت،الحر؟تالهذهالمديحف!لوا

.!الاشتراكئةالتقدمئة

يعنيلا،معينبقدرذلكصَحّإِنْالذينتطبيقعدمإن:نقولونحن

منالنَاسبعضطمإنْ.خطأيصححهلافالخطأ،الذينمنمطلقاًالمروق

الذينإِحياءإلىالدَّعوةبل،الظلملينتهيبالدِّينالكفريعنيلا،فئةقبل

حقاذلكتحققوقد،عنهمالظلمومحو،إنصافهمإلىيدعودامماصحيحاًإحياء

المريضإن":المنقوللافنحن،؟ملأًالإسلامطُبِّقعندما،عديدةعهودفي

."الذواءكيرالذواءوإن،الطبيبغيرالطبيبإننقولولكن،المريضغير

أهواءخالفتولو،ثابتةحقيقتةرؤيةإلىنحتاجالعصريَّهالرْؤيةبدل

العصربتغيرتتغيَّرلأنَهاالعصريةللرؤيةفلأ،"العاليينالمحفلين"ونظريات

وللثورة،تةالعصرللزؤيةمنطقيفالرَّفض،وأهوائهالرَّائيوبحسب،وأهله

بذلكوستضيع،عصركلفيالرُّؤىعثراتإلىسنصللأنَنا،التراثعلى

-135-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟نتهكذا،الأعصرلكلثابتةباقيةفإنَهاالحقيقتةالرُّؤياأما،الحقيقة

وقوعها.زمانفيحدثتوهكذا،مجزَدةالأحداث

الزَأيأصحابو!،تمحيصبلأالحقوقولهم،دومآالضَحيحهوفكر!

شائبةلاجليَّةصافيةالزؤيالهماقضحتاتَذينو!،منازعدونالسئَديدالقويم

..الحقيقةعرفواالَّذِينوحد!و!،مجذدونمستنيرونيقولونفمافهم،فيها

ويظهر،أهواءَ!ليكشفيناقش!+ومن،للحقيقةلتجنبهميعارضهمومن

المنهج،سلفيئ،الفكررجعيئ،الزأيشاذ،الفَهمقاصرفهو،هوىدونالحقيقة

المنطلق.موضوعيغير

وا،جوانبهجميعمنبالموضوعالإلمامبعدميصفونهنظريا!يفئدمن

منهامنطلقاًيكتباتَتيوأطره،المطروحةالجوهرئةالقضتةاستشفافيستطح

غيبية.إيديولوجيةومن.ساذجةاسطوريَّهأطر

كُلمغفلين،اقتصاديأتفسيرأالتًاريختفسيرمنهقصدواكتبوهماإن

طبقي!راعفيإظهارالمجكعتقصدكلّهاوكتبهم،المجكعفيالأخرىالجوانب

وسائلعلىتستولياتَتيالطًبقاتبزوالالكبرىالنبوءةإلىيصلوامستهرحتَّى

ومعمل.عاملإلافيهيبقىولا،الإنتاج

خبراءأيديإلىلشيئأشيئأآلتالإنتاجوساثلاًنينطقوالواقع

لنوالتوزيعالإنتاجفيالمتصرلةالحكوماتوأن،والاقتصادالصناعة

وئسَئر،المعاملوتتقدم،الصئناعةتسيرالخبيرةالأدمغةلعلى،عنهمتستغنى

.لاول

الطبقةهي،العملوأربابالعمالطبقتيغيرطبقةالحاليالمجتهعفيوإن

وهي،الحزَةالمهنوأصحابوالئجاروالمزارعينالصُّناعصغارتفمالَّتيالوسطى

بالطًبقةتنصهروا،البورجوازيينيَّةسوإلىالواقعأتجت؟ترتفعافئة

فيوالمصالح،غيرموجودالواحدةالطبقةأفرادبينالتضامنأنَّ.عالاْالعاملة
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المراكزاحتلألعلىوالتَّسابقفالتَّنافس،دوماْمتوافقةليستالواحدةالطبقة

وأربابالعمَّالمصلحةبينوالتَّضارب،الواقعفيمعروفالمعاملفيالثئَاغرة

مشتركةولمصلحة،واحدصثروعنييعملفالجيع،دائمأموجودأليسالعمل

وهي،خسارشهأوإفلاسهدونوالحيلولة،بالممثروعللنهوضالئعاونتفرض

المنافس.المشروعنيالعملوربأالعئالمصلحةتقابل

واطرب،بحتةماديةمصلحةإلىيستندالطبقاتبينالنضالإن

..المجتهعفيالكبيردورهالهاالقومئةأوالوطنيةالزابطةأنأثبتت،الثانيةالعالمئة

تكناالعصرئةالرؤياعرففيالمظلومةالطبقةأنَّعلىشاهدخيروالتَاريخ

صاحبمعالقرامطةصاساتعاونعدمنفسرفبهاذاوإلأَ،مطلقاًمت!تفة

المطامعواختلأف،االدفتوخدبعدمإلاَّالتعاونعدمئفَسًرلا!؟)1(الزنج

وأين؟والفارستةالعربيةالمظلومةالطبقةتتوخَداولماذا.الدنيويةالمادتة

علىالإسلأميةالخلأفةفي"الرَّجعية"السئلطةضدَّالموحَّدالطبقاتنضال

؟!؟ادعائ!

علىيطغىيجعلهبشكللهالماديالتفسيرأو،للتاريخالعليالتحليلوإنْ

التاريخبتفسيرقالمنيقلهوا،فيهمبالغأمرالتْاريخسيروأسبابجوانبكل

الفكرمؤسسوقالهبل،عندنامنلشىوهذا،طبقيأاقتصاديّأمادئأتفسيرا

:المادي

فيهاجاءممارسالةم0918آب15فيحميثكونرادإلىأنجلزأرسل

الماذتةعبارةباستخداميكتفيالألمانالنَاشئينمنالكثيريننجد)):حرفتأ

نإبل،الزنجمعاتفاقهمعدم،القرامطةأيَّامللجقعطبقيتفسيروجودلعدمواضحدليل)?(

منالتحالفلهذانتيجةعليهماتعودالتيالفائدةعنالنظرعرفمبادئهمابينالموجودالتنافر

الأقل.علىالعسكريةالناحية
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معلوما3منيجعلواليى-()1(اصطلأحإلىتحويلهيمكنشيوقي)-التَاريخيَّة

ينظرونهذابعدثم،ذلكيمكنهممابأسرعدقيقأنظاماًنسبياًالقليلةالتَّاريختة

."جداًعاليةنظرةأنفسهمإلى

توجيهإد!":م0918أيلول21بتاريخبلوخيوسفإلىأنجلزرسالةفيوجاء

فيهالفوميقعأمريستحقممابأكثرالاقتصادينبالجاإلىالاهآمالنَّاشئينالكتَاب

لنعارضالرئيسيالمبدأهذانؤكدأنعلينا؟نلقد،ماركسوعاتقعاتقيعلى

لنضعأوالفرصةالم!نأودائماًالوقتينالديكنوا،ينكرونه؟نوايناتَذخصومنا

الحظولسوء..الحقيقيةمواضعهافيالمتداخلةالعلأقةتتضنهاالَتيالاخرىالمنماصر

يستطيعونو،تاماًفهمامائةن!رفهمواقدأضهميتصورونالناسأنَّيحدثماكثيرأ

بالمبادئالإلماممنفيهايككنونالَّتياللَّحظةمنذوذلك،عناءكبيردونتطبيقها

الإدراكدائمأالمبادئهذهيدركونلاقدإضهمبل،يةالنَّظرعليهاتقوماتَتيالزئيسيَّةِ

،عهدأالأحداثالماركسيينمنينالكثيراللوممناعفيأنأستطيعولا،الصَّحيح

."وسخفأتفاهةالأشياءأشدخرجتالنَاحيةهذهمنإذ

انتكوف.فإلىم/2812/1846بروكسلمنماركسأرسلهارسالةوفي

أ؟نواسواءالفرديتطورط!تاريخإلأَليسالاجتماعيالناستاريخإنَّ":جاء

."يشعرونلاأمبهيشعرون

الثانيتثرين27فيلندنمنأرل!لهارسالةفيحميثلكونرادأنجلزوقال

فيالموصىبهاينعمالَّتيالمطلقةالحريَّةأنعلىنبرهنأنالصَّعبمن":م0918

جميعفياقتصادتةأسبابهيفرنسةفيعليهاالمفروضةالشئَديدةوالقيود،إنجلترة

.")2(تفصيلأتها

الزسالة.مصونمنالعبارةمذه)1(

النهضةدارلر،البراويراشدللدكتورللئاريخالاشترايالتفسيركتابمنهذهالئصوص)2(

بعدها.وما012:صفحة.م6891سنة،2:ط،الربية
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يجعلا،العاليالثحليلأو،الاقتصاديالتَّفسيروضعأد!نجدسبقومما

أحوجناوما،المجتهعفيالاخرىالقيمكلتثيهل،شيءكلهيالاقتصاديةالنًاحية

.الاقتصاديأوالجغرافيمصورهفيلاالفكرياالعامصورفيالنَّظرإلىاليوم

نجدهالعاليالتَّحليلأوالاقتصاديالتَّفسيرضوءعلىيكتبومن

فيالأُخرىالقيمقيَتشملالاقتصاديَّةالنَّاحيةمجعل،"ملكمنملكياآكثر"

منفقرةينقلإمافهو،النصوصنقلفيالتَاريخيةللأمانةفاقداًونجده،المجكع

يتناصىأو،مواضعهعنالكلميحزفأنوإما،موضوعمننصَاًوإمَّا،نص

فقرتين.أَوفقرةأو،كالتينأوكالةيديزتراهأو،قولاًيطصىأو،فكره

الإسلأمي-العربيالمجكعبداياتيحفلوهوأحد!قولذللثومثال

البندأوردثم،يساراًووثنيتهاوقريش،يمينأمعهومنالنّيئفجعل،الوسيط

ليحقق،الحقيقةتريدهبمالا،يريدهمايخدمنحوعلىالحديبيةصلحمنالأوَّل

عشروالمرابينالتُجاروالقرشيينالثائرينالمسالينبينالحربوضع":يهدفما

)1(

.،(سنوات

يجدهلا"الاقتصادي"تفسيرهمنانطلأقاً"العاليالمحلِّل"أورده؟والنَصن

فيال!ملوفي،الطَّبريتاريخفيجاء؟فالئص،مرجعأقيَفيالباحثالمؤرخ

ك!رلالأجنبيةحتى،العربيًةالمراجعمنوغيرهاوالنهايةالبدايةوفي،التاريخ

مثلأً:الطَّبريرواه؟الصحيحوالنَمن،نصههذاليس..بروكالان

وضععلىاصطلحاممروبنسهيلَاللّهعبدبنعًدُعليهماصالحهذا"

عنبعضهمويكف،النَاسفيهنيأمنسنواتدثرالنَّاسعنالحرب

،،الثائرينالمسالين"أورده؟الملحن!ىثم،"يسارآووثنيتهاقريثى":الئخبطلاحظ()1

!؟!اليهينمنهناف!،،والمرابينالئجاروالقرشيين)1،ر(يهحسبيسارفم
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ءه')1
الفارقنجدالاقتصاديوالمفئر"العاليالمحلل"اوردهما.وبمقارنة،(بعض

التفسير.وصدق،النقلصدقوبالتالي،النَّصَّينبينالكبير

فيلوتسيىقولالعاليمنهجهمومن،سلفيتهموعدم،موضوعيتهمومن

المجاهدين،وعن(1الإرهابي"الحليسليهانعن"الحديثالعربتاريخ"كتابه

القراصنةداالعربيالمغربسواحلعلىالإسبانيالعدوانصذواالَّذينالمسالين

...")2(المسلينالعرب

الإسلامإلىويوجهون،ال!ثَّرقفيالمرأةحطيندبونفكرياًوالمنهزمون

؟ملنالتحيثالأوربيَّةالمرأةحريَّةإلىينظرونوترا!،بشأنهااتهامات

الزَجلشاركت،مكزَمةهناكإنَهاوقالوا،وأكثربالرجلوتساوت،حريتها

ضوءعلىفحالتها..هناأما،المجكعمسيرةوفي،الاقتصادبناءوفيالمصنعفي

مؤلمة.الإسلأمتعاليم

هواتهاماتومن،يعرفهالاأوهاممنالإسلامإلىماؤخهآخرتفنيدوقبل

بالمرأةمقارنةالعربيةالمرأةعنالاجآعيةالبحوثآخرنستعرض،منهابريء

.المتَّحدة)3(الاممإشرافتحتتمتوالتي،الغربئة

فلسفةأنحتَى،يدالسئوهي؟ملةحزيةالمرأةأعطتاتَتيالذَولةإنَّ

وإعدادتجهيزومن،رجلأليكونالولدوإعدادتجهيزمنتماماًتحررتقدال!تربية

الذكرتهيئةبينالتًمييزيدال!مئوفيالتربيةفلسفةفيفليس،امرأةلتكونالبنت

)3(

.المعارفدارطبعة،634:ص،2:ج،الطْبريراجع

45:صو،8و7:صا،الحديثالعربتاريخ"كتاب

ولرت.البحثبهذا"هامراولفبريجيدا11الويديًةالقاضيةالمتحدةالأممكلفت

شباول24الاثنين:بتاريخالصئادر،082:رآعددهافيالمذكورالبحث،االعربيالائبوع"

.م0791
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برعايةلاتعاملوالانوثة،انثىلتكونالبنتوتهيئة،الحياةوقساوةللخشونة

الدلال!،أوالرَقةأوالطبيعيللضفمرينألاتعتبروهي،أئوثةلائهاخاصة

حتى،محايدإنسانيأساسعلىللحياةنفسياًانيُهتأوالولدالبنتمنكلاًإنبل

القاموسفيتستعملتعدو!،والموجبالستَالبمعنىمنجردوهالجنس

انتهاكتجعلوائَتي.أخرىلغاتفيالكلاسييىبالمعنى"إغواء"كالةالسُّويدي

كالةأنالحاصلتحصيلومن.النساءحقفيالزجالعلىقاصرةتهمةالغرض

تماماً.انقرضت"عُذرية))

تفقدأنلاتريدالسُّويديةفالمرأة.اكلثهلتالسئويدفيالمرأةوحرية

تريدفهي،والولادةاكلمنتقاسيأنولاتريد،والانطلاقالمتعةفيحريتها

،الولادةمنالتَخلصتريداتَتيالسُّويديةالفتاةفإنوطذا.جاهزأالطفل

بالئيابةالمحلبمهمةقاصالأنَهاأجراتتقاضىأخرىفتاةبل،تحتارولالاتتعب

الطفلتأخذانتريدبل،التجربةلهذهالتَّعرضتريدلاائَتيالزَوجةعن

.جاهزاً)1(

ماهيفالذَولة،أفلاطونجمهوريةإلىتنيهي؟ئهاتبدوالَّتييدالسئو

غيرأوشرعياً؟نإنيهمهاولا،ميلادهشهادةإلىلاتنظروهي،الالفل

بل،برعايتهالتزامأفيمنالحياةعتبةإلىأوصلتهالَّتيالأمًتعفيوهي،شرعي

لحظةمنذتضعهطفلكلعنشهرئأسوريةليرةمئةيعادلمالهاتدفعإنها

تتعهدهالمرتفعةوالزواتبالحاضناتوبعد.عشرةالسئادسةسنحتىالميلاد

ويتحملها.يثشهيهاالتيالمرحلةإلىمجانيوبتعليم،؟ملةغذاءبوجبات

!حتأنَهاحذإلىوالمنعةوالرَّفاهيةبالأمانالمواطنبهاأَحسَّهذهالسّويد

حتَّى.فيهافردلكلالقانونظلفيالعملعنالإضرابحقدستورهافي

!!"هنديتمرلبنحمك)،أصبحتالويدفيالأنابأنفيالئببهووهذا)1(
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الحقهذايديونالسموالضباطمارسفقدوبالفعل،الس!ويديالجيشفيالضباط

المالسَّماححقَّالحكومةعلىيملواأنأرادواحين،تقريبأسنواتأربعمنذ

ممل!ث،يَّةالعسكرالخدمةمنفراغهمبعدأو،المساءفيإضافيةأممالبممارسة

المصانعفيفنيينأو،الفنادقفياستقبالكوظفيفراغهمفتراتفيبعض!

..سياراتص!يانةمرآبفيأو،الإلكترونية

المئحفتوزيعفتوسط.االعافيقارئشعبأعظمالسُّويديوالشئَعب

.فردمئةلكلنسخةوخسونخسهناك

حينفي،يوميّاسوريةليرةمئةيعادلماالدَولةيكفالستُويديوالمتَجين

ي!دالس!ويديفالسِّجن،اليومفيسوريةليرةوسبعونحمسالشرطييكلِّف

مصنعفيعلهمعلىأَجرأيقدمثم،لنزلائهوالشَّرابالطعاميقدمفندقاًيكون

معدالايبلغائَتيالعملساعاتمنالواحدةالسَّاعةفيليراتدثرقدرهالسِّجن

ستلمدةأُسبوعكلمرةالزواراستقبال!حقوله،زيادةعلساعةأربعين

وأزوجتهمعيقضيهاشهركلساعةوأربعينثمانيةإجازةفيالحقوله،ساعات

.الإجازةانتهاءبعدالسئجنإلىيعودثم،ايرته

الحريَّهأعطتها،شيءكُلالمرأةأَعطتائَتيالبلأدهذهمن،يدالسئومن

بريجيدا":يديَّةالسئوالقاضيةالمتَّحدةالأُمماختارت،وحدودهامعانيهابكل

يصلماومدى،الطبيعةعلىالعربيَّةالشَرميَّةالمرأةمشاكللدراسة"هامرأولف

دساتيرفيلهاالمكفولةحقوقهامن،وتقاليدهابيئاتهانحتلففيالعربيَّةالمرأةإلما

المرأةأعاقمنالشَّرقفيالمرأة"بريجيدا"فدرست.العربيةالبلأدوقوانين

سيدي))فيالتّونسيَّةالمرأةأَعاقإل!،مصرصعيدفيطشتأبيفيالصتَعيديَّه

المرأةأعاقعقوإلى،مصراتةفيالليبيةالمرأةأمماقعقإلى،تونسفي"تمراز

السئليهانية.فيالعراقئة

اق!ىإلىبلأدهافيالحرئةمارستائتيالويدئةالقاضيةاعتقادو؟ن
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قطاعاتفيال!ثرقئةالمرأةأنال!ثرقيةالمرأةكثبعندرستوائَتي،حدودها

الم!ئويديهّ.المرأةمنيةحزأكثرزارثاائتنالعربئةالبلادمنوبارزةكثيرة

فيالبدويَّةوالمرأة،مصرصعيدفيالقروئةالمرأة:،(بريجيداا)وقالت

ينقيوضعأتمارسلَإنها،المجكععنعزلتهامنالرنمعلى،بليبيةفزانأعاق

منابتداء.فعلياًتسفطاًالزَجلعلىوتتسلط،العبودئةلاإلىاقداسةإلى

اللًيل.بشجونوانتهاء،النَّهارشؤون

ومن،الخاصاالحاعالمهاالشَّرقئةلالرأةأنتعتقديدئةالسئوالقاضيةإنبل

عرهازهرةقضتالَّتيالئويديَّةالقاضيةعند"الحزية"تعريفينبثقهنا

القضاءمناصبإلىانتقلتثم،بلأدهافيوالتَعليمالتربيةميادينفيتعمل

بعكس،المستقلالخاصعالمهللإنسانيكونأنهيعندهافالحزية.أخيراً

فإنأُخرىوبعبارة،الزجلفيهيشاركهالاأعالهاليسالَّتيالسئويدئةالمرأة

ليم(دوخاتسبعداختقد)-خاصبوجهوالسكندينافئة-الغربئةالمراْة

الحزيةتلكذروةإلىوصلتأنبعدلتكشفبالرَّجلالمساواةفيحريتهاتنال

تمنحالأنَّهاو!يةحزيةهي،الجنسحزيةحافةعنحئىلاترتدحزيةأنَّها

الأنثوئة،صفاتهامنجرَّد!اأنبعدإلأَبالرَّجلالمساواةالحقيقةفيالمرأة

الرَّجل.إلىأقرب؟ئنأمنهالتجعل،الانثويَّهوحريتها،الأنثوتةوحقوقها

الطاووسحريةأو،الأرضإلىالنزولإلىسعىائذيالجَئةساكنحريةإنها

تكونأنفيالمرأةحزيةهي،وباختصار":غرابأيكونأنإلىسعىالْذي

."رجلأ

تعايشالعربيَّهالمرأةحزيةإِنَّ:قائلةبريجيداالسّويديَّةالقاكنيةوتضيف

أَمَّا،الخاصَّةوبطريقتهميدانهفيحرمنهمافكل،تمسَّهأندونالرَّجلحرية

حرِّيةتنقصحرِّيةتمارسفإنَّها-بالذاتيدئةوالسئو-المنعمةالغربئةالمرأة

وتزاحمها.وتخنقهاالزجل
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منتجعلأنإلىتميلالسئويدفيالنِّسائيةالحر؟تأنَّ"بريجيدا"وتعلن

المرأةوترى،يديالسوالزَجللتحريرعاماً،لالرأةالعالميالعام،م7591عام

ص!رَّاتهمنالرًجلحرمتأنَهالدرجةحزيتهاوراءانساقتقدأنَّهاالس!ويدئة

وعلى،كيانهاوعلى،أنوثتهاوعلى،نفسهاالمرأةمتعةعلىمباهجهاتنعكسائَتي

الأسةرعايةمسؤولية(سعادة)مننهائياحرمقدال!ويديفالرَّجلسعادتها

،الأولادتربيةعلىالإشرهـاففيوالاشتراك،البيتأعباءوحمل،عليهاوالقوامة

عليهتتفوَّقأحياناًإنَهابل،المسؤوليةهذهتشاركهبأنفقطلاتكتفيالمرأةلأنَّ

بحيثالسئويديالطلأققانونأخيرأغذَلفقد،القانونبأمرمسؤوليتهوتغتال

الَّتيهي؟نتلوحتى،للأئممكفولاًحقّاًاوتوماتيكياالأولادرعايةجعل

لدرجة،حذأقمىإل!لالرأةالجنسيَّةالحزَيةالقانونأباح؟.الطَّلاقطلبت

.الصَّيادهيوالمرأة،الفريسةهوالزَجلجعلت

..حقأمذملة،الا8ئةمستوىعلى،والنْتيجة

الحكومةتعلنال!مئويديَّةالاجتهاعيةالشمؤونلوزارةخطيررحميتقريرففي

في03وأن،ونفسئةعصبيَّهبأمراضمصابونالسئويدس!نمنالمئةفي25أن

العصبئةالأمراضعلأجعلىتنفقالسئويدفيالطِّبيةالمصروفاتجموعمنالمئة

قبل-التقاعدإلىيحالونائذينالأشخاصجموعمنالمئةفي04وأنَّ.والنفسية

عقلياً.المصابينالمرضامن!تماماًالعملعنالعجزبسبب-المعاشسن

مذهلارتفاعهيئةعلىنفسهاعنالعصبيَّةالأمراضانتشارظاهرةوتسفر

تضاعفتم6891وم5191سنتيمابينالفترةففي،الانتحارحوادثنسبةفي

بينأعارهنتتراوحاللَّواتيوخصوصاًالنِّساء،الس!ويدياتالنِّساءانتحارحالات

1012إلى،امرأةألفمئةكلمنحالات206منزادتإذ،سنة92و25

.ارتفاعأفيَالرجالانتحارحالاتتسجللمحينفي،حالة
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النسبةهذهبينالرَّبطتجاهلالمستحيلمنإذن:معفقةبريجيداوتقول

فيالس!ويديةالمرأةتمارسهاالَّتيالحرِّيةواضطرادالغريبالشكلبهذاالمتضاعفة

هناك:يديَّةالسحوالشُؤونوزارةتقريرتعبيرحدعلىأو..ذاتهاالزمنيةالحقبة

،الفردسعادةمنلاتزيدالزَفاهيةفدولة،والمجكعالفردبينالعلأقةفيماخطأ

تحللعنهينتجمما،بالمسؤوليةوإحساسهشخصيتهتضعفوإِنما،متوقعهو؟

الشَّخصيَّه.هذه

فيالزَحميالتقريرصاحبةأنَّإلىانتباهناالئويديَّةالقاضيةتلفتأَنوبعد

مجتهعحقائقبينجولةفيتصحبنا،امرأةالسويديةالاجتماعيةالشئؤونوزارة

حزيةبينالعلاقةاضطرادبين-مهموهذا-خلالهاتربط،يديالسُّوالزَفاهية

والاضطراد،جهةمنمتزايداًاضطراداًمجكعهاورفاهية،السئويديًةالمرأة

مجعلاتَذيالأمر،ال!ئويديالزَجلشخصيَّةوبناءيةا!رِّتلكبينالعكسي

المرأةلشعوروحيوياًلازماًأمراًالمرأةحرّيةعواقبمنهناكالزَجلتحرير

وكيانها.بأئوثتهاالسئُويديَّه

المسنين.صثكلة،المرأةحريَّةعننجمتوالَّتيال!ويدصثكلاتاومن

عليهميضفيهاائَتيالأسطوريَّةالرِّعايةرنماللهخلقأَتعسالسئويدفيفالمسنوْن

مئةوخسآلافأربعةيعادلماإلىتصلالًتيالسئَختةالمعاشاتمنابتداء،المجتهع

التيالمفروشةالفخصةالمساكنثم،السئتينسنَّبلغمنلكلالستَنةفيلبنانيةليرة

المئةفي01فيهيدفعمستقلأًجناحأ-امرأةأو؟نرجلأ-مسنّكلفيهاينال

بتفاوتإيجارهيتفاوتالواحدالمسكنأنأي،الإيرادهذا؟نأتاً)إِيرادهمن

ال!ملة.والاجتماعئةالصئحيَةالرعايةثم،(يسكنونهمنإيرادات

والاغتراببالوحدةالمحضالإحساسفإن،الخرافيَّهالتَسهيلأتهذهكلرنم

المسنيننسبةلارتفاع،السّويديالمجكععلىوالجهامةالقتامةمننوعاًيضفي

3صم،عائلأعنأوتوماتيكيأيفترقونيكبرونحينوالبناتفالأولاد،فيه

(01)يمةوالهزالنصرعوامل451

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


معنوياتعلىتقضيت!دائَتيالوحدةقساوةفيتزيدالإنجابنسبةوانخفاض

المجكعاتفيقداستهاتشبهقداسةمجكعاضفيالعائلئةلالشاعروليس،الآباء

فيالمسنونحمايشعرالَّتيالمفزعةالنفسيةالآلامتصوريمكنهناومن،المثَّرقئة

السئويد.

قصصهو،المسنَينمستعمراتفيالصورةهذهتجهممنيخففواحذشيء

ولكن!ا!انيناسنوأحيانأالسئبعينسنِّبعدالعجائزبينتنشبالَّتيالغرام

يجعلاتَذيالأمر،الطَّلاقساحاتإلىالمجيعويلجأالخلأفيدبماسعان

.!!والملهاةالمأساةمنخليطاًالنَاسهؤلاءحياة

عالاً.م7591المرأةعامبمناسبة(،بريجيدا))يدئةالسُّوالقاضيةماقالتههذا

نأوتبين،"الحرالحمث"عناستفساراتأجرت،يدال!موفيالعاليَّهالمعاهدأن

فيو.2،الزواجقبل؟ملةجنسئةعلاقاتماهـسنالسئويدنساءمنالمئةفي08

.زواجبلأبقينالمئة

الخطبةوإلى،المتأخرالزَواجإلىالحالبطبيعة"الحبحزية"وأدًت

بعدالطبيعيَّةوالتتيجة.الشَّرعيينغيرالأطفالعددزيادةمع،الأجلالطَويلة

.الأسةتفككيزيدأنذللث

اتَتيللإحصاءاتطبقآَاالعافينسبةأكبرهيالس!ويدفيالطَّلاقنسبةوإنَّ

منالمئةفي03أنًذلكوسبب،بالس!ويدالاجتماعيةالشُّؤونوزارةأعدتها

بحموالزَّواج،الفتاةتحملأنبعدالظّروفضغطتحتاضطرارأتتمالزِّيجالا

القانونأنالطلاقعلىويخع،العادي؟لزواجالحالبطبيعةيدوملاالضرورة

الطْلاقيريدانآنهماالزوجانقزرإذاالاللأقأمامعقبةأئةيضعلاالسْويدي

يقذمهبسيطسببأفيفإد!،الطلاقأحدطاطلبوإذا،جدأسهلفالأمر

.الطلاقبهيتمأنيمكن
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أيضاً،والدنمركالنرويجيسودوالزَوجينالأسرةحياةفيالتخئطوهذا

عمثرالأربعةلجنةإنَّالقولويكفينا،الحالهذهعنلاتقلأمريكةفيواطال

منالمئةفي09أنأكدتقدالخلقيًةالبلأدحالةبراقبةتعنىاتَتي،الأمريكية

مضاداتوجودقبلوذلكالفتَّاكةالمِّرتةبالأمراضمصابونالأمرييالشَّعب

الشَّرقيَّة،الماديَّةالذولفيذاتهاوالحالة.والاستريبتومايسين؟لبنسلينياتالحيو

والمرأةخصوصاً،الأسةولتفككالمرأةلبؤسالتكتممنحديديستارحيث

.)1(برجلأشبهوجعلهاانوثتهاأفقدهامِمًا،المضنيةالأعالتعملهناك

فيواضحةجلئةالمشكلاتهيهذه،نتائجهاوهاهي،الحريَّةهيفهذه

وبالنتائجوالحسرةبالألمتنطقالذراساتهيوهذه،وعالاًتقذماًاالعادولأكثر

المحزنة.

الانهيارلتحاشينتائجهامنالاستفادةيمكنالَّتي،!طهاالذراساتهذهوبعد

سعيد،قصرفيأميرةبلأدنافيالمرأةأنصيحا!منالرنموعلى،فيهوقعواائَذي

علىمصطنعبتهجموآخرحينبينالماذيةالأف!رأصحاببعضيطالعنا

منيستشفأنَهمع،الحزتةلمفهومتحديددون،المرأةبتحررمطالبين،الإسلام

ومن،حشمتهامنالمرأةانفلأتيريدونأنَّهم،الأحيانمنكثيرفيكتاباخم

والأنثى،الذكربينالعلأقةلتنظيمواضحةخطوطاترسمائَتيالاجتماعيَّةالنظم

فطالبوا،الجامحةغرائز!لاترضيلأنها،لاترضيهمالواضحةالخطوطوهذه

."الحُرِّيَّه"إنَها،المسامعفيعذبةكالةتحتولكن،بالفوضويَّه

أومن،النضجسنِّدونحماهنَّ،أيضأنساءمناليومن!صمعهاالَّتيوالأف!ر

قبل.مننسمعنكنامامنهننسمعالعمرمنالأربعينوبعد،نفسيأالمعقَدات

باشثناء.ومابعدها033:صفحة،الثانيالجزء،القرآنظلالفيموسةالمعلوماتاهذهتجد)?(

.م24/2/7591تاريخ،082العدد11العربيالاسبوع11منفهيالحديثةالمملومات
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هاجموااتَذينأدطجلياًيظهر:نقولالاتهاماتاخربتفنيدالبدءوقبل

وهذا،الإسلأمعلىيطلعوا!،واحدطرفمنمثقفون،للأسةالإسلأمتنظيم

تر!مبتورةنقاطلأخذيعصعابرفاطلاعاطلعواوإن،فيهلانشكُّ

.يرغبونما

اطلعواولو،كثيرةالإسلأميةالنظمحدودفيالمرأةعنكتبتالَّتيفالكتب

المرأةوفصل"إسلأميمجكعنحو11كتابومنها،ماقالوهقالوالمابعضهاعلى

،1(الحجابا))وكتاب،الحضارةومثمكلأتالإسلأيمكتابفيالجنسينوعلأقات

،(والمجكعالاصرة"وكتاب،المودوديللأستاذ"النورسورةتفسير"وكتاب

:وكتاب،وافيالواحدعبدعليللدكتور"الإنسانحقوق":وكتاب

سيدالمرحومعليهااعتهدولقد...قطبلمحمد"والإسلأمالماديةبينالإنسان"

رائعأ.عذبأالتفسيرفجاء،ظلألهفيالنساءسورةتفسيرفيقطب

:القولويمكن

وأصولهالإسلامأح!موفقينشأالذيهوالإسلأمعلىمايحسب"

الإسلامإلىينتسباتَذيالمجكعفييقعماأقَا،وموازينهوشرعتهوتصؤُراته

.1()1(عنهانحرافلأنَه،منهيحسبأنيجوزفلأ،وموازينهاصولهعلىخارجأ

!و،صبراًعليهيطيقونلاالَّذي،للإسلأموجهتاالتيالاتهاماتآخرمن

اجتماعينظاملأنَّهصبرأعليهيطيقونلا،والأديانالمذاهبكلعلىيصبرون

..وحلولهوتصؤراتهمنهجهله،مت!ملوحياق!

المرأةمسألةتعالجالتقليدئةالمدرسة":إحداهنقولالاتهاماتتلكمن

التطوردرجالشاحسماوتضيقدائرتهاتتسعوالحرامالحلألأح!ممنبسلسلة

.(،ثابتةمبادئلاحسب،والاجقاعيالاقتصادي

252و251:ص،2:!،الطلال(')
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وتكتبتقرأالعربيةالفغةإدقتقول!و؟ئها،عليهالادليلنظروجهةهذه

الدَّليل؟أين،ثابتةليستأحرفض

شيءمنهايتغيرلمثابتةالقرآنيةومقوماتهاصولهفيثابتمنهجالإسلأم

؟شاوإن.هذايومناإلىثابتةواضحةجلئةالنَبوتةوالسئنَّة،كالاتهاريمحتَى

فيالعصةلأن،الإسلأمعلىالحخةفليست،العالاءمنلعددالأقوالبعضهناك

.وحد!للأنبياءوالتًفسيرالتَثريع

منهذاليس:فورألقالوا،عاملجهدأكلماركستأإنًقلنالو

لعَالِمفقول،الإسلأمفيأما.المبدأعلىالإنسانهذاقياسيمكنولا،الماركسيَّة

الحاقدونيتناسى،صراحةٌورسولهاللّهأمرخالفإِنْ،مجتهدباحثأوفَقِيهأو

حجَّةعند!ويصبح،قيلبماويكسَّكون،القياسوحدةويغيرون،الأصل

قاطعة.

متضاربة،ليستالعملوأربابالعمالبينالمصالحإن:مارك!يّقالإن

عضو،الشّيوعيالمفكر)1(غاروديروجيهمعمافعلوهوهذا،بالزذةاتهموه

أنهاتهموهحيث،الفرنسيالشيوعيللحزبالمركزيةواللجنةالستَيايصيالمكتب

غاروديودزس،الفلسفةفيالاستاذيةومرتبة،الآدابفيالدكتوراهغاروديروجيهيحمل)1(

الوطنيةالجعيةإلىالاْربعيناتأوائلفيوانتخب،والجزائريةالفرنسيةالجامعاتفيالفلفة

الوطنيةالحعيةلرئي!نائباْاختير5691عاموفي،مزةمنأكثرانتخابهوتكزر،الفرنسئة

السياييالمكتبفيوضموأ،الفرنيالثصيوخمجلسفيعضوآ9591عاموفي،الفرنية

الجهوريةلرئاسةالثوعيالحزبمرشحو؟ن،السبميناتبدايةحتىالفرنياليوعي

منبدعوةجنيفزار8291(يوليو)تموز2هـالموافق2.؟ارعضان11وفي،الفرنسية

جديدأاسماْ"رجا"واتخذ،رحميةبوثيقةإسلامهأعلنحيث،الإسلأميةالثقافيةالمؤسة

وأنه،الوضعيةوالفلسفاتالمبادئكلفوقالإسلامأنيتبتوهذا،(1روجيه"منبدلاْ

.وتتبناهتتفهمهعالميةكبيرةعقولإلىبحاجة
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ستطوالالماركصيالفكرعندافعأنَهمع،وانقساميّا)1(وتحريفئأيمينيّاًبات

التَاريخئةظروفهبحسببلدقيَفيوطنيَّهباشتراكيَّةنادىلما،سنةوثلأثين

نموذج،روسيةاشتراكيةعنكربونيَّةنسخةتكوناشتراكيَّةوليست،والاجتماعيَّة

هذاقالوممَّا،ومستواهالتَّاريخيَّهوتقاليدهشعبكلّبنيةمعيتَّفقللأشتراكية

بل،فحسبالكتابحياللشنفسهالسئوفييتيالاتحادفيالعسف)،:المفكِّر

تجريالأمورأننرىولسوف،التَساؤلموضعالنظاميضعامرئأفيَحيال

إِلىبالنسبةالزليسيالخطرأنَّلو؟واليولانإسبانيةحتَّىفنلندةمنجميعاً

؟نت؟عدواهامنيخشىالملأمحإنسانيَّةاشتراكيةانتصارهوالسئوفييتالقادة

.")2(بالامسبراغفيالحالى

ائَتيالاشتراكيَّةليست،فرنسةفيبناءَهانريدالَّتيالاشتراكيةإن":وقال

.،()3(تشيكوسلوفاكيةعلىتفرضونها

تحريفيئ،،مرتذ:قالوا،السئَابقةالأسطرفيماقرأناهماركسيٌقالإن

الاصولالثَّابتةنصوصهفيالإسلاميخالفأمراًمجَّاثةمجتهذقالوإنْ..انقسامي

وأخطأ،اجتهدأو،وحدهعليهئحْسبإنَه:يقولونولا،بهتمسئَكواوالمقومات

.هذاغيرعلىينصنوالمبدأ

***

وحين،وضلألةبدعةذلك؟نالمرأةبتعليمنوديحين":امرأةوقالت

."فرضيتهإلىذهبواثم،بحِفهأفتوا،واقعةحقيقةالمرأةتعليمأصبح

)1(

(2)

)3(

دارنثر"الكبيرا!شتراكيةمنعطف":كتابوأفف11ممكناْالضتيعدا":غاروديقال

وعنالئياسيالمكتبعنفأقمي،دثقدارنثر،اكلهاالحقيقة":كتابثم،البعث

.الحزبمنفصلؤاخيرا،الفرذصيالئيوعيللحزبالمركزيةاللْجنة

01:صفحة"كلهاالحقيقة"كتابهمنأقوال

21:عفحة،الكبيرالاشتراكيةمنعطف
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مزوهاقد،مطلقأالواقعالأمربسياسةيعترفلاالإسلأمإن:نقولونحن

وا،ثابتةومبادئه،عشراطامسقرنهيدخلذاjoوها،قىنأعشرأربعةعليه

وتعتبرهلمشكلأتهاحلولأاليومالأممفيهتجدبل،تخالفهعاليةحقيقةتأت

أوربة.قلبفيتشريعاكامصادرمنمصدرأ

نممنوالأصلتتبدللمقواعدعلىاطياةالإسلامنالم،لذلك

:!اللهرسول

."مسمكلعلىلريضةالعم"

."متعمأوعالمإلأمئيليس"

وجل:عزاللهكتابوفي

دَرَجاتي!العِفمَاوئواؤالذيِنَمِئكنمأمَئواالذيِنَيَزلَيدالئة)

111:المجادلةأ

أوئوايَتَذَكزإنمَالاَيَعْلَفونَوَائذيِنَيَغلَمونَائذيِنَيَستَويمَلفل)

.(9:الزَمر01َ!الاثبَابِ

واضحأا!طلاق؟ن،(نثىأمْالمتعم؟لنذكرأتحددلمإنوا!حاديثفا!يات

تاريخنامزعلىوجدنالما،وضلالةبدعة؟نالمرأةتعليمأنقوالاصحولو.فيها)1(

الواقعالأمرسياسةمنبضغطاليومأفتواأنوإلىالأؤلصدرهمنذالإسلأمي

خيرشاهد.والئاريخ،الواقعيخالفهوهذا،متعالةمسالةوجدنالما،بفرضيته

..تُحْصىأَنمنأكثروالأمثلة

عثاس!النَيأحاديثيروينصحابياتهناك؟ن،الإسلأمصدرفن

أحمد:الإماممسندإِلىوبالرجوع.النَاسمنغيرهنإلىوينقلنهاويحفطنها

المذكر.تغليبعلىالمسالةتشمل،مسلمكلة)1(
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عنروينقد)1(كثيراتنساءًنجد464صفحةإلى204صفحة،التَادسالجزء

ومنهن:،امرأة1Vوعددهن،كثيرةأحاديث!ين!صالنَيئ

بنتخولة،حمزةبنتسالى،اللّهعبدبنتورقة،عقبةبنتكلثومامْ

فاطمة،الزبيربنتحكيمأُئم،قشىبنتفاطمة،عامربنتخولة،حكيم

،ملحانبنتحرامأئم،قيسبنتسالى،مالكبسةفريعة،حبَيْشابيتجا

بنتجميلام،ا!نصاريةالعلاءأمْ،الحارثبنتجويرية،زمعةبصاسويدة

سعد،بنتميهونة،الذرداءأم،كعببنتعارةام،عمَيْسبنتأسماء،المجلل

...الخطاببنعربنتحفصة

فيخمِعت.الصحابةعلىاستدرا؟تعنهااللهرضيىعائشةوللسَّئدة

الإمامتأليف،ا(الصئحابةعلىعائشةاستدركتهمالإيرادالإجابة":كتاب

الإسلأمي،المكتبنشر،الأفغانيسعيدالاستاذتحقيق،الزركشيالدينبدر

والتصحيح.والتعديلالنقدفيبل،والتعليمالعمفيقةفعائشة

نقولبل،عشراتلانقول،الزركليالدينخيرللأستاذ"الأعلأم"وفي

.المسالاتالعالماتمنومئاتمئات

أيضأ.الفقيهاتالعالماتمئاتالذهيللحافظ"النبلأءأعلأمسير"وفي

الخطيبعليبنأحمدبكرأل!للحافظ"بغدادتاريخ"نهايةوفي

المجتهعفيأثرهنلهن؟ناللَّواتي،المتعالاتالشَّهيراتالئسوةدثرات،البغدادي

الإسلأمي.

كحالةرضاممرللأُستاذ"والإسلامالعربعالميفيالنساءأعلأم"وفي

جميعاً،أيطئهنذكرأردنالو،المحدثاتالمتعالاتالمسالاتمنومئاتمئات

اليدةمند91:ص،المندفيراجع،"بيروت11،الإسلاميوالمكتبمادرطبعة)1(

تكتهن.Lit-204صمنثم،ياتراوTATإلى282صومن،عائثة
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العالماتالمسالاتبمئاتزاخرةالتْراجمكتبوإن.مجلدينأومجلدألكتبنا

قدمالم!نتأجلأءعلاءُعالهنمنوثل،أيدحهنعلىتربىالفواتيالمرئياتا

إليهأشرنامماالعربيةمصادرناتحويهبماوالجهل.والأدبوالمعرفةالعلمفيراسخة

وأحقوقهاالمراةحرمالإسلأمأنويزميفنًدممن،وتعالمادعاءعلىيدل،سابقأ

..حريتها

منهن:واحدمثالوهذا

ذاتمحدّثةلا:"الذمث!قيةالتنوخئةأسعدبنعربنتالوزراءست"

اللهعبدأبيومن،...والدهامنهـهـحِمعت،62سنةولدت،فاضلةاخلاق

ومصر،بدمشقوحذثت،البخاريوصحيح،المثئافعيمسندالزبِيديالحسين

بكرأبيبنعليبنأحمدعنهاوحدث،بال!ئماعبالمسندحذثمنآخروهي

النْيرليمحاسنحميدبنعْدبنفخرعليهاوحمع،المجدأبيوابنوالذهيالضالحي

لماالشئافعيمسندالفقيهالمثئافعييعقوببنعليعليهاوقرأ،البخاريصحيح

.القاهرةقدمت

عنهاوروى،المنبجيخلفبنخليفةبنحمودالذينثهسعنهاوحذَث

صحيحثلأثياتالوانيكَدعليهاوقرأوحمع،الخ!ثتَابعليبنعدالذينثهس

والجزء،البخاريصحيحوجميعالبخاريصحيحمنالتَّوحيدوكتابالبخاري

أبيها،منبط!االدِّمشقينصربنعربنالرحمنعبدفوائدمنالخامس

...الزبيديالحسينمنبطعهاالشتَافعيمسندمنحديثاًدثراثنافيهوجزءأ

الذينصلأحتخريجأنسبنمالكسباعياتفيالملتهسبغيةكتابعنهاوخرج

.هـ(()1(716سنةفجأةشعبانفيوتوفيت.العلأئي

تتلذواالذينوالمحدلينالعالاءعددولاحظ،الثانيالجزمن173صفحة،النساءأعلام)1(

منها.وأخذوا،عليها
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المرأةتعليمإِنَّ:"العلأيالمنهجتدعيمثقفة))تقولكيف،كلههذابعد

لما،ذكرناممافقطواحدمصدرإلىرجعتولو؟وضلألةبدعةا؟المسالة

ت!ممعلملعلها..ندريولا،الإسلأمبهتدينحقيقةتظنُّهوهي،ماقالتهقالت

!!؟العالماتالمسالاتالنِّساءآلافمعرفتهاعدمنفسرفماذاوإلأَ،بها

*!كا

العلومببعضالمرأةتخصيصفيبمنطقهم،وأمثالهالبهي،):قالتثم

المرءَوإِن،والواقعيةالضدقعنيكونونماأبعد،أئوثتهاعلىحفاظاوالأممال

مأ،والكيهياءوالضَيدلةبالعلومالاشتغال:المرأةانوثةعلىأخطرأئهما:يتساءَل

."؟رأسهاعلىوالسباخالطميونقلالأرضبحرثالاشتغال

المرأةتعملبأنْيقولوالم،العلومببعضالمرأةخصصواإذاوأمثالهالبهي

مبدأمنانطلاقاًمنهامشاركةزوجهامععلتهيوإذا،والسباخالطميبنقل

ذلك.فيشيءفلأ،بهاينادونالَّتيالمساواة

،بالعلومباشتغاالانجاحاًالحاليالمجكعفيالمسالةالأُنثىوأثضت..هذا

يتوج..افتتحتهامدارسفيالجيلوبتربية،والالبابة،وبالكيهياء،وبالصتَيدلة

ويفسدالأذىيسؤغاختلأطأوميوعةبلأوالعمل،والعفةالالهرمنجوذلك

المجتهع.

*!"

(1الئساءعلىالرّجالتفضيلصريحةبنصوصأعلنالقرآن":وقالت

عندالأفضليةوامتذَت،(34:النساءأ!...النَسَاءعَلَىقَوَّافونَالؤجَاذ)

لفواتالعباداتفيالنساءثوابنقصانفقزَروا،اللهعندالثَوابإلىالمفسرين

."اطيضمذَة
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والأرخص،الأُسةمنوخطراًشأنأالأقلالاخرىالمؤشَسات؟نتإذا

عادةًأمرهايوكللا..إليهاوماوالتِّجاريًةوالضناعئةالماليًة؟لمؤسسات،صعرأ

ممليّاً،عليهودزبوا،عاليّأالفرعهذافيتخضَصواممن،لهاالمرشئحينلأكفأإلاَّ

.للإدارةطبيعيةاستعداداتمنماؤهبوافوق

وسعة،والعطفبالرًقة-الخصائصمنبهزودتفيها-زؤدتالمرأة

هذه،تفكيرسابقولاوعيبغيرالطفولةلمطالبالعاجلةوالاستجابة،الانفعال

والعقليوالعصيالعضويينالتَكوفيغائرةهيبل،سطحيةليستالخصائص

كلتكوينفيغائرةإنًها:الختَصينالعالاءكباريقولبل،لالرأةوالنَفصي

وت!ثرهاانقسامهامنيكوناتَتي،الأولماالخليةتكوينفيمميقةلأنَها،خلية

الأساسئة.خصائصهبكل،الجنين

والصتَلأبة،بالخشونة-الخصائصمنبهزودف!-الزَجلزُؤدوكذلك

اطركةقبلوالتفكيرالوعيواستخدام،والاستجابةالانفعالوبطرد

وإعالالإقدامقبلالتَّرويمنقدرإلماتحتاجكلهاوظائفهلأن،والاستجابة

خصائصممقتكوينهفيعيقةوكلها،عامبوجهالاستجابةفيوالبطءالفكر

.ينها)1(تكوفيالمرأة

توزيعمنأسبابهاولها،والاستعدادالتكوينمنأسبابهالهافالقوامة

ناحية،منالتَّوزيعفيالعدالةمنأسبابهاوالا،والاختصاصاتالوظائف

عليهفعَانهووالَّذي،لهالميسربالجانب،التَّوزيعهذافي،شطركلوتكليف

.الفطرةمن

والنقصبالحرمانالمرأةشعور،الزَجللقوامةالطَبيعتةالفطرةدلائلومن

:ص،الثْانيالجزء،الطلالفيالناءصورةتفميربهاوالتوسعالأف!رهذهلتفميلراجع'()

بعدها.وما003
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وتنقصه،القوامةمهاميزاوللارجلمعتعيشعندما،السًعادةوقلةوالقلق

حتىبهاتسلمملحوظةحقيقةوهي،القوامةإليهافيوكل،اللأَّزمةصفاتها

المئويديَّةالقاضيةتقريرفيجاءوقد،الظلأمفيالخابطاتالمنحرفات

سعادةمنثائيأخرِمَقدال!ئويديفالزجل":الحرفيالنَّص(برمجيدا)

والنتيجة"...البيتأعباءوحمل،عليهاوالقوامةالأسرةرعايةمسؤولئة

..حقامذهلةحقائقالأُمَّةمستوىعلى-بريجيدااكتشفت؟-

،للأبليستفيهاالقواهةعائلئةمؤسسةفيينشؤونالذينالأطفالوإن

لائهوإمَّا،وتسيطرالائمشخصئةعليهتبرزمجيثالمثئَخصئةضعيفلأنَهإقَا

ألآَوقل،أسوياءينشؤونقالا،شرفيأبٍوجودلعدمأو،لوفاتهمفقود

العمليسلوكهموفي،والنَفسيالعصيينهمتكوفيماشذوذإلىينحرفوا

والخلقي.

الخطيرةالمؤشَسةهذهلإدارة،الاسةكيانداخلوظيفةللرجلفالقوامة

ال!ثر؟ءوحقوقوجوديلغيلا،مامؤستَسةفيالقَئمووجود،وحمايتهاوصيانتها

يصاحبهاوماالرًجلقوامةصفةالإسلأمحدَّدفقد،وظائفهافيوالعاملين،فيها

سلوكهفيوآداب،ومالهنفسهفيوت!ليف،وحمايةو!يانة،ورعايةعطفمن

وعياله.زوجهمع

تختارفهيوبهذا،زوجهااختيارفيالحقّالمرأةالإسلأممنحولقد..هذا

والإسلأم.الرَّشيدةالقوامةعلىالمقدرةفيهتلأحظأنالحقكلولها،عليهاالقَيِّم

فيجعلهاوالزَوجةالأبناءفحقوق،الماليةالأعباءمنوأراحهاالمرأةأعفىبذلك

!؟هلها)1(عنالمسؤوليةبرفع،الاالتَكريممنكبيرقدرهذاوفي،الزَجلذقَة

الزجال،(34:الناء)!الئسَاءعَلَىمؤَائونالزتجاذ):11لوم"الفسانفىجاء)1(

بثؤوخهن.مَعْنِئونالنَّاءموربا4مُتكفْلون
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،الأسرةلمؤشَسةتنظيم:القوامة:فنقول،الإللأمحكةسبقمماونستنتج

بجوّ،الواجباتوتحديد،الاختصاصاتاتوزبغوهي،لأمورهادقيقوضبط

وكل"الرًجلعاتقعلىمسؤوليةفالقوامة،والإكراموالمحبَّةوالأُلفةالإيمانمن

."رعيَّتهعن-اللهأمام-مسؤولراع

ومدحوضقطعاًمرفوضفهذا،العباداتفيالنِّساءثواببنقصانالقولأما

ينيتكنمعَامِل!عَمَلَلااضِيغأنًيرَئهُنملفمْفَامنتَجَابَ):الكريمةالايةبنص

.5911:عرانآل1،!بَفضيمِنبَغضكنمأتثَىأؤذَكَيى

حقوقلهاأقروا؟،اللّهعندوالثَّوابالأجرحقوقفيالمساواةالفقهاءوأقرَّ

المدنئة.بشخصيتهاالاستقلألوفي،والإرثالتَّملكفيالانيا

*!كا

واختلفت"زائفةالإسلامفيالزوجاختيارحرية":المهاجِمَةوقالت

نفسها.المرأةتزويجحولالمذاهب

المرأةتزويجحولالمذاهباختلفتإن،الأخيرةالمجلةمنبالزَدونبدأ

بمنهيفلتأخذ،بالأحقِّئةقالمنومنها،الأحقَيَّةبعدمقالمنفنها،نفسها

وليهارفضإن،الرشدسنبلوغهابعدالقاضيأمامنفسهابتزويجالاعح

.")1(ا!عضال"وهو،عنهاللهخابماووقعيجهاتزو

ولي،عليهايعقداإنبرضاهاالبالغةالعاقلةن!حوينعقد:الأحنافقال

لكفءتزويجهارفف(ي-الوليإعضالثبتإذا.الاْحنافكاكلندالثافعيالمذهبوفي)1(

إمجادهدفهالإسلأمفيالوليورأي.وليهاإذندونيزوجهاأنللقاضييحق-إليهاتقدم

الزوجاسملأن-..وخلقاْ،وحمعةْ،وكفايةْ،وكسبأ،وإم!نات،لياقةْ:للابنةالكفء

هنا،كبولالهلاعل،ةالمرؤقليل،ماجناْابنتهتحبفقد،العائلةباسمسيقترن

لفلذةالعقليحموهو،تنتهيونزوة،عابرةوهي،العاطفةحكَّمتابنتهلأن،يرفض

.11والئ!حالوليبابالباريفتحراجع".!ادثايناشبما،كبده
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أنَهاالجوازهذاووجه،يوسفوأبيحنيفةأبيعندوهذا،ثئباًأو؟نتبكرأ

لها؟نولهذا،مميّزةعاقلةلكونها،أهلهمنوهيحقهاخالصفيتصزَفت

.الزَوجاختيارولها،المالفيالتَّصرف

عدمووجه،النِّ!حعلىالبالغةالبكرإجبارللولييجوزلا:أيضاًوقالوا

.الإجبارولايةعليهاللغيريكونفلا..عاقلةأنَّهاالجواز

الضَلاةعليهلقوله،وقبولإذنفهوضحكتأوفسكتتالولياستأذ!اوإذا

أدلوالفئَحك،"رضيتفقدسكتتفإِن،نفسهافيت!مثتَأمرالبكر":والسَّلام

والكراهية.السخطىدليللأنَه،بكتإذامابخلاف،السكوتمنالزضاعلى

به،تتكلَّمحتىرضايكنا،منهأولىغيرهوليأوالوليغيراستأهرهاولو

الرضا.علىدلالةيقعفلم،كلأمهإلىالالتفاتلقلةالسكوتهذالأنَّ

بهتقعوجهعلى"الزوجاسمالاستكارفيلهايذكر:أيضأوقالوا

مافيبكلاختياروهذا،الزَفضِأوبالقبول،الحقكل،الحقفلها.")1(المعرفة

يناسبهاماتجدأنإلىالزَفضيتلوهالزَفضثمالزَفضلهايحق،معنىمنالكالة

لعمرها.وشري!،لهازوجأبهفتقبل

ئستأمر،حتَىالأيملاتنكح":عمهمم!اللهرسولقال،قالهريرةأبيعن

أنْ:قال؟إذنهاوكيفاللّهيارسول:قالوا،تستأذنحتًىالبكرولا

.(المجاعةرواه1،"تسكت

أباهاأَنَّفذكرت،!لإيهاللّهرسولأتتبكراًجاريةأنَّعباسابنوعن

ماجهوابنداودوأبوأحمدرواه1،ءلاسههالنَّيفخترها،؟رهةوهيزوجها

.اوالدارقطني

.1(يةالهدا"كتاب(1)
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بغيرزُؤَتجاإِذاالبالغةالبكرإن":الأوطارنيلِفيالشَّو؟نيالإماموقال

الترمذيوح!ه،والأَحنافوالثَوريالأوزاعيذهبوإليه،العقديصحاإذنها

."العلمأكثرأهلعن

العقد،صحةشرطوالبكرالثَّيباستئذانأنالظاهر":أيضأوقال

نأالأنصارئةخدامبنتختساءعن:وهوخدامبنتخنساءن!حعم!كهلرده

.((ن!حهافردعث!س!القهرسولفأتت،ذلكفكرهت،ثيِّبوهيزوجهاأباها

النَّاسإن،نقصاًأوعيباًليسالمرأةتزويجفيالفقهاءاختلأفوإنَّ

يأخذأنفليم،موضوعفيالأقوالتعذَدتفإِن،وبيئتهمواقعهمفييختلفون

.للناسي!زوهذا،مجسبه

***

مذهبهاعلىإطلاعهاالإسلأمعلىتطلعأاتَتيال!تبةكرّرت..وأخيراً

للإيدلوجياالتقليديالإطار:عباراتكرَّرت،إليهتدعواتَذيالمادي

علىحبرالمرأةوحقوق،لالرأةالاجماعيالوأد،العتيقةوالتَقاليد،الإسلأمية

...ورق

والدِّينوالعموالمنطقالعقلإلىلاتمتالتقاليد؟نتإنْ:نقولونحن

الأسرةسعادةتحقًق؟نتإذاأما،عنهاوالابتعاد،بتركهانقولفنحن،بصلة

ئنْبَذ،قديمكلفليس،لصلأحهابهاتمسئ!النَّاسأكثرفنحنقديمة؟نتولو

ئؤْخَذ.جديدكلوليس

وهو،السَّطحِيَّةالمثاهداتلبعضتقرير..اليومالاجماعيأوالماذيوالوأد

ينشأاثَذيهو،الإسلأمعلىيحسبوما،إليهدعاوما،الإسلأميرضاهلاواقع

يحسبأنيجوزلا،هذاعنواطارج،وموازينهوبرامجهوأطرهأح!مهوفق

عنه.انحرافلانَّه،منه
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حريتهالضنت،الإللأمفيلهاالمعطاةالحقوقإطاركنالمرأةعاشتولو

المجكعوسعادة،ترعاهااتَتيالاسرةسعادةوبالتَالي،المنشودةوسعادتها،الحقيقيًة

ال!تبة.تو!ت؟ورقعلىحبرأ؟نتولما،كلِّه

تحرير"و،ا(حرية"كالةإلىوالأسةِالحياةتنظيممنالانفلأتإنَّ

نتائجهاالعقلاءإلآَيدريلاآنيةجنسيًةرغباتتحقيقنحوانفلأت،"المرأة

حريتهافياالعادول(أرقى)البحثبدايةفيجعلناوقد،السًيئةالاجماعيَّة

المجكعخزَبتقدالممنوحةالحزيةأنعلىالموضوعتةللعقولدليلأًلالرأةالممنوحة

!إيةالحزهذهعننتجتالَّتيومشكلأتهأمراضهمنيشكووبات

أقدامتحتفالْخنة":الإسلأمظلفي،مكرَّمةالمسالةالمرأةإنَّ

وبإكرامها،بهايوصيوهوالأَعلىالزَفيقإلىالكريمالنَّيئوانتقل،"الامهات

إِلىمهيأةالإِسلأمعرففيإنَّها،الجنيالاتصاللتحقيقهدفاليستوهي

رجلهواتَذي،الطفلإعدادفيهايتمبأئصرةالدَّائمالارتباطهو،أبعدهدف

تؤهله،الإنسانيةوالأَخلأقوالمعارفالتجاربمنبرصيدوتزويده،المستقبل

الفاضلةالأجيالطريقعن،الذَائمالتًرقيسبلفيهمرتسمة،فاضلمجكعلبناء

المتعاقبة.

نأإلىماسةبحاجة!،للإسلأمالمعاديةرالاف!أمامالمنهزمينهؤلاءوإنَّ

المبادئمنأُسسعلىأف!ر!ببناءيكتفوالاأن،ومدلولاتهالإسلأمإلىيلتفتوا

بالمجكعوالتًحليق،المرأةسعادةإلىدعوتهمفيحقّاًنحلصين؟نواإذاهذا،المعادية

.والمرأةالزَجل:جناحينعلى،سعادتهمنتهىإلى

المقذماتخلأل!منالنتائجواختراع،يسثعونماقيداداكتفاؤ!أقَا

عامةالبشريللفكروتحقير،مجكعهمقبلأنفسهمعلىمفترىإفكفهذا،الخاطئة

.أف!ر!احتقارقبل
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نكوصوكل،الأساسهيعبادهفيخلتاتَتياللّهوَسُنَة،اللّهكالةإنَّ

القاضيةتقريروفي،مجكعضياعدونهوضياعاًفراغاًيعني،ارتدادأو،عنها

ذلك.يثبمساما،السعادةعنالباحثةالسئويديَّه

انتصاروسيكون؟نوبتعاليهه،البثرسعادةوحدهبه،الإسلأمإنَه

يشعراليوماوالعا.والهناءةبالاستقراروالشُّعورالأمنواكمال،الحضارة

من-طئقعندما-الإنسانخلّص..لموجودوإِنًه،فخَلِّصمنقذإلىبالحاجة

الخيرأرادالًذيالإنسانربعبادةإلى،للإنسانالِإنسانوعبادة،جورالإنسان

سعادةأُصةربأوأبأفينكر..عجبولا،أجمعينللناسالمطلقةوالسَّعادة

الموضعهاوقد،السعادةهذهلهميحبالنَّاسرقيَأنفيهلاشكومماإ؟أبنائه

منإليهعودةإلىفهل،يوماًاالعاجربهوقد،الإسلأمخيههاساميةبتعاليم

!؟سبيل
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خاتمة

والهزيمةالانتصاربيناليوممسم

أنجصَزلَمَنرَبكنممننجصَايزنجاءَكنمقَذ*)

بَخفمفل!،عَقيئنمأنَاوَقافَقتيهَاغييَؤمَنتلنَقيهِ

ؤيئبينَةدَزصْتَوَليَفوئواالايَاتئمزقؤكذَيكَ

.!يَفلَنونيقَود

5011و401:نعاملاأ)

ولكن،لاريبمنتصرإِسلأم،وجلًعزَّاللّهبشريعةالملتزمالمسمإسلأمإن

وإفَاجهلأًإمَّا،أخرىجوانبويغفل،جانباًيأخذمنالمسالينمننجدقد

عليه.وشهواتهأهواؤهتتغلَّبحين،معينةمواقففيينهزموتراه،تناسياً

عندالوقوفويدَّعي،بالِإيلأمالكستكيدَّعيمناليومالمسالينمن

سيئاتهترجحوقد،سيئبآخرحناًعلأًيخلطذاتهالوقتفيونراه،حدوده

،منتصرةبالسئوءالأمارةونفسه،عليهمنتصرشيطانهصلمهذا،حسناتهعلى

الراجحةهياللهشرعخالفتولوال!ثًخصيةومصلحته،منتصرةوأهواؤه

.المنتصرة

منوصفناهمنأَمثالإصلأميعنيفهذا،((منهزمالإسلأم)):قيلفإن

الخاصة،مصالحهمبهموتتحم،احمهالِإسلأممنيحملونائَذين،اليوممسالي
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معتفاعلهملعدمإفَاو،الإسلأميفكر!لضحالةإمَّا،لموتهأو،إيماخهع!لضف

لامحالة.زمانكلفيمنتصرفالإسلام،ال!ملالإسلامأفا،إسلامهم

إسلأمهجاهلومسلم،منتصرإسلأمه،واسعةوثقافةعلمإسلأههمسلم

.منهزم

منتصر.إسلامه،وصبر،وتحمل،جهادإسلأمهمسم

ومسلم،منتصرإسلامه..للإرشادوسهر،ودعوة،سعيإسلامهمسلم

.منهزمإِسلأمه..وكسل،"أخضروشاي"،راحةإسلامه

.منهزمالتًواكلإسلأمو،منتصرإسلامه،بالأسبابأخذإسلأمهمسلم

منتصر،إسلأمه،وتضامن،ورخاء،وبناء،تصنيعإل!يسعىمسلم

.منهزمإسلأموالتعصئبوالتَّجافيالتَّباعدإسلأمأو،الفرقةأوالطّائفتةإِسلأمو

رِيحكنم!وَتَذْهَبَفَتَقشَفواوَلاَتَنَازَعُوا):جهدهبقدرعليأيحققمسلم

العالاءاصطلحماينتهجالَّذيالانفتاحإسلأم،منتصرإسلأمه.(46:الأنفالأ

بعضاًبعضناويعذر،عليهاتَّفقناماعلىنلتقي:((الذهبيةالقاعدة))تسميتهعلى

إسلام،العشائريَّهإِسلأم،التًحزبإسلأمأما،منتصرإسلأمه،فيهاختلفنابما

.منهزمإسلأمحآًفهو..القبلتة

إسلأمو،كثيرةحياتئةأمورفيمنهزمإسلأم،ا!جتهادبابإقفالإسلام

إسلأم،مشكلأتمنيطرألماالمناسبةالإسلأميةالحلولواستنباروالاجتهاد

منتصر.

ومسلم،منتصرإِسلأمه،الإسلأممعمتفاعل،فيهيمانالإحقيقةتكنمسلم

.منهزمإِسلأمه،القشورواجد،اللُّبابفاقد

أوبالكفريخالفهمنويرمي،المدروسةءيرالعاطفيةالردوديقدممسلم
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المنطقئة،العقلانيةالعاليةالرُّدودأن؟،منهزمإسلأمه،والزَّندقةبالفسق

.منتصرةالمدروسة

،مداوطبيبلهفهو،مريضاًالمقصرالمذنبالعاصييرىالَّذيالمسلم

وذاك،عاصٍهذا:،(قاضياً"نفسهئنَضَباتَذيوالمسلم،منتصرإسلأمه

.منهزمإسلأمه..فاسق

لرأيهوتعصببل،الزَأيفيمعهميختلفمنمعوقسوةجفاءفيهمسم

والتًحببوانفينالتودُّدإسلأمأنَّ؟،منهزمإسلأمه،تخالفهحقيقةبدتولو

منتصر.إسلأموالحقيقةللحقوالانصياع

إسلأمه،وأَهلهالباطليحبومسلم،منتصرإسلأمه،ضالتهالحكةمسلم

.منهزم

إسلأمهمتقوقعمنزوومسلم،منتصرإسلامهالمسؤولياتلتحملأهلمسم

.منهزم

يديهمنيد،منتصرإسلأمه،سواهعنوتعلووحدهللّهجبهتهتخضعمسلم

معيدمسلم،منتصرإسلأمه،العاملينالمؤمنينمعالأُخرىويده،اللهمع

.منهزمإسلأمهالشيطانمعوأخرى،الباطل

يأكلومسلم،منتصرإسلامه،والاتهامالمثصبهومواطنالحرامعنورعمسلم

.منهزمإسلامهبالباطلالنَاسأموال

در!علىالنَّاسيأمنهلاومسم،منتصرإسلأمه،بوائقهالنَّاسيأمنمسلم

.منهزمإسلأمه

عندروحهوتطوف،بالبيتجسدهيطوف،اللهإلىحَجَّحَجَّإنمسلم

ويرجع،حسنةبأخلأقالحجإِلىيذهبمسلم،منتصرإسلأمه،البيتربأ
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إِسلأمه،أففملبأخلاقويؤوب،فاضلةبأخلاقيذهب،أحسن!أخلأق

بمشاهدهناكيتاترولا،السَّفرمناظرإلأَالحجمنيعرفلاومسلم،منتصر

.منهزمإسلأمه،الحجوروحانتة

عواقبيقدرلاأهوجأحمقومسلم،منتصرإسلأمه،حكيمعاقلمسلم

.منهزمإسلأمه،الأُمور

والتَّزصتالمحودأو،الشطحاتإلاالرُّوحيةالتَربيةمنيعرفلامسم

يقدمتصرفأوفكرةلكلميزاناًالشَريعةأح!ميجعلومسلم،منهزمإسلامه

منتصر.إسلامه،عليه

ومسم،منهزمإسلأمه،والمنكرالفحشاءعنلاتنهاهمئتةصلأتهمسلم

منتصر.إسلأمه،وقربخشوع!ها،اللّهإلىمعراجصلأته

ثمالعمليتقنومسلم،منهزمإسلأمهالعمليتقنولا،الذعاءيتقنمسلم

منتصر.إسلأمهالاعاءيتقن

يبالي،لاومسلم،دارهفيمنتصرإسلأمه..وخُفقاًتربيةًطِفْلَةيتعهدمسلم

،فاسدةضالةمبادئمنيلقَّنماذاأو،ابنهذهنفييُدَشماذايدريولابل

مفكَكة.ضائعةوأشته،منهزمإسلأمه

معنىوإنتاجهجهودهويقدر،العاملاالعا،العلمحامليحترممسلم

يعرفولا..والحلأقوالخبَّازالخياطحقيعرفومسلم،منتصرإسلأمه،ومادة

.منهزمإِسلأمه،وحقهاالعاقدر

ذاتيصلحو،(01:الحجراتأ!إخْوَةًالْمقْمِنونَإفمَا):يحققمسلم

وجمع،القلوبصفاءيهمهولا،يجمعولايفزقومسلم،منتصرإسلامه،البين

.منهزمإِسلأمه،الكالةووحدة،ال!ثَّيهل
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فيأكثرأورأيعلىاختلأفوجدولو،المتبادلالاحترامإسلأميحملمسم

والغيرة،والبغضاءالتَّنافرإِسلأميحملومسلم،منتصرإسلأمه،الحقطريق

.منهزمإِسلأمهمسم،أحياناًوالإِفكوالشَّتيهةوالطعن،والحسد

المنتصر،فهوعقيدةًبالإسلأميقرومن،منهزمديناًالعروبةمنمجعلمسلم

وعروبتهمنهزمإسلأمه،والِإسلأمالعروبةبينهامشيةمعاركيفتعلومسلم

عربي،العظيموالقرآن،عرل!عثاسهالنَيلأَنَّالعروبةيحبومسلم،منهزمة

منتصر.إسلأمه،عرل!الجنَّةأهلولسان

منتصر،إسلامه،فتابالمعصيةابمذعةوشعر،نفسهلامتهأخطأَإنمسلم

.منهزمإِسلأمه..استغفارأوتوبةولا..يخطئثمَّيخطئومسلم

والتقاعس،الكسلحبوبسبب،والجذالسَّعيتركبسببافقيرمسم

،الماليملكهولاالماليملك،والكسبالسًعيبسببغنيومسلم،منهزمإسلأمه

منتصر.إسلأمه

فقط،مشفىيبنيمسلم،النَّفيسةبالقطعوتزيينهمسجدلبناءيسعىمسلم

مثهرإسلأمهمسم،المزكيالمرئي،المرشداالعالهويهيِّئمسجداًيبنيومسلم

ذلكمثلينفقأنإلىأحوجهما،ليرةمليونمسجدبناءعلىأنفقإن،منتصر

أُمَّة.أو،بلدةأوحَيّاًبهليحيى،وحياةًقلباً،وعالاًروحاًليؤهلهرجلعلى

كا!*

تلخيصه:ويمكن..اطديثويطول

تصرفاتهيعرض،بالإيمانزاخرةروحه،مزكَّاةنفسه،ياسلأمهاالعاالمسلم

أبغض،ماويبغض،أحبمايحب،الشَرعمعفهواه،اللّهشرععلىوحياته
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مسلمهذا،عليهحجةوليسللإسلأمحجةفهو..إِليهداعيأ،حدودهعندوقَّافاً

.منهزمإسلأمهمسلمذلكوخلأف،منتصرإسلامه

ء**

ذاكرة3التارإنْ؟ةمتعظمنفهل،التاريخعبرمزائمناأ!ميهذه

البمثرئة،للطبائععظيةمدرسةوالتاريخ،الماضيوليدوالحاضر،الب!ثرئة

إنه،الأعصرجيعفيالمسخلالبشرئةاختبارجموعةلائه،مجقعبرةفهو

بنتائجها،الأسبابوربطللاتباععظيةومدرسة،للحذرعظيةمدرسة

سلبئةتجاربوفيه،ئتبعإمجابيةنظروجهاتالفيه،بالأسبابوالئتائج

تختَنَب:

ئزهِمِنانغيشِحفوَيَذيىلَنمصَذرِهفِييَيرالئارِيخَلَنممَن

غفير؟إلىأغمَارأأضَاقَمَضَىقَذمَناًخبَارَوَعَىوَقن

()AY-1711الصئا!اتسورةكايةفيوجلْعرقال

وَإن،انمَئصئوزونَلَهئمإنفمْ،انفزسَلىئيعِبَادِنَاكَلِمَتنَاسَبَقَمتوَلَقَذ)

ئنصِزونَ،فَسَوْفَوَاًنجصِزفنم،حِينحَتىعَنْفنمفَتَؤلَ،انغَالِئونَلَفئمختدَنَا

وَتَؤلَ،الْفتذَرِينَصَبَاحفَسَاءَبِسَاحَتِهِئمنَزَلَفَإذَا،يَ!تَفجِفونَألَبعَذَابِنَا

عَفااثعِرةرَبئرَبذسبْحَانَ،ئن!زونَفَسَوقَوَأنجمز،جينحَتْىعَتفيم

.!انعَالَيِئَرَبئلئهِوانحَفذ،الْمزسَيينَعَلىوَممَلاَئم،يَصِفونَ

العظيمالثهصدق

"كا!
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11

ردلمصاا

دارمكتبة،"م2،7491ط"كثيرابنالحافظ،والنهايةالبداية

."بيروت"المعارف

الهاكتةالمطبعة،كحالةرضاعر،والإسلأمالعربعالميفيالئساءأعلأم

بدمشق.

3ط،الزركليالدينخير،الأعلأم

.لاندوروم،والعربالإسلأم

الفضلأبوعدتحقيق،الطَّبريجريرلابن،والملوكالرّسلتاريخ

.(م6691)بمصرالمعارفدار:طبعة،إبراهيم

مكتبة،(مwly،6ط)حسنإبراهيمحسن.د،الإسلامتاريخ

ئة.المصرالنَّهضة

الخطيبعليبنأحمدبنبكرأبيللحافظ"السَّلأممدينة"بغدادتاريخ

.بيروت-العربيالكتابدار.البغدادي

بكرأَبيبنالرحمنعبدالدينجلألالحافظالِإمام،الخلفاءتاريخ

.مهـ/4،91389691ط،السيوطي

القلم.دار،ا:ط،الحخيعليالرحمنعبد.د،الأندلسيالتَاريخ

هـ،1382:سنة،8:ط،الخضريكَدالشًيخ،الإسلأميةالأممتاريخ

.الكبرىالتجاريَّةالمكتبة

ط،العربيَّةالنَّهضةدارنشر،براويراشد.د،للتاريخالاشترايالتَفسيير

.م6891سنة،2
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12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

91-

02-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

زعيتر.ترجمة،لوبونغوستاف.د،العربحضارة

الفكر.دارطبعة،ال!ندهلوييوسفعد،المفَحابةحياة

المصؤرةالبياندارطبعة،"خلدونابنتاريخ"..والخبرالمبتدأديوان

المقدمة.معأجزاءسبعةفي

.م6591عامطبع،العشيوسف.د،يةالأُموالدولة

.بيروت،العربيةدار،المرابطجواد،الأندلسدمشقمنوعبراتعبر

طبعة،المعافريهشامبنالملكعبدعّدأبيهشاملابنالنًبيوئةالسئيرة

.م7591عام،بيروت،الجيلدار

الئجارتةالمكتبة،"المأمونالأمينسيرةفيالعيونإنسان"الحلبتةالسئيرة

rهـ/1383عامطبع!،بمصرالكبرى ) DIY.

بمصر.المعارفدارطبعة،دويدارأمين،الرَّسولحياةمنصورَ

!رضوانعَّدرضوانمراجعة،البلأذريالحسنأبيللإمام،البلدانفتوح

المثركة:نشر،م9591عام،اط،مؤنسحسين.د،الأندلسفجر

والنَشر.للطباعةالعربئة

قطب.سيدلالرحوم،القرآنظلالفي

بمصر،يَّةالمنيرالمطبعةإدارة.الجزريالأثيرلابن،التَّاريخفيال!مل

هـ.1348عامطبعة

.المسعوديعليبنالحسينبنالحسنلأبي،الجوهرومعادنالذهبمروج

هـ/3913عام،هطالفكردار:نمثر.المحيدعبدالدينمحيىحمَّدتحقيق

.م7391

.((بيروت"،صادردارنشر.حنبلبنأحمدالإماممسند

،"لزامباور"الِإسلأميالتَّاريخفيالحاكةوالأساتالأنسابمعجم

.م5191عام،الأولفؤادجامعةمطبعة
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."بيروت"صادردار،الهويلياقوت،البلدانمعجم-27

الحليالبال!طبعة،كيلأنيسعيدحمدتحقيق،للشهرستاني،والنِّحلالملل-28

.?6191:عامبمص

ط،البيضاءبالدارالئلْمىدارنشر،حر؟تإِبراهيم،التَاريخعبرالمغرب-92

.6591rعام،ا

4ط،عناناللّهعبدحمد،الإسلأمتاريخفيحاحمةمواقف-03

المقريكَدبنأحمدالشَّيخ،الرَّطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح-31

العرل!الكتابدار:نشر،المحيدعبدالدينمحيعَّد:تحقيق،الئالساني

."بيروت"

الأتابي،برديتغريبنيوسفالمحاسنأبوالدينجمال،الزاهرةالنجوم-32

.م0391هـ/vc!9عاميَّةالمصرالكتابدارطبعة

تحقيق،الجوزيبنالرحمنعبدالفرجلأبي،المصطفىبأحوالالوفا-33

.م6691هـ/1386عام،الحديثةالكتبدارنثر،الواحدعبدمصطفى

الاولما.الطبعة

.،(الكتابهوامشفيحينهافيذكرتأخرىمراجعمع"

كا**
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المحتوى

الموضوع

*تصدير

النصرمقؤمات

المعركةقبلالإعداد-ا

ناتهوام!العدوقوةمعرفة-2

المعنويالتوجيه-3

العدو"علىالتعمية"والاستعداداتالئحر؟تسزية-4

الشعبمعالقيادةالتحام-5

الوطنيالسئلاح-6

ووضوحهاالعقيدةمتانة-7

11المثلىالقيادة"أوالقيادةأهلية-8

لدنياالقتالعدم-9

العالي"التقدمومتابعة"المفاجأة-ا.

الحكة-)1

النصرطريقلهممهدتوالروحئةالحلقئةالمجاهدينصفات12-

العسكرئةالخطةوخرقالقائدأمرنحالفة"

أحدإلىالمسير

الزماةنحالفة

أخدمنالمستفادالذرس

بالكثرةوالاعباباللْهعنالففلة!

-171-

الصفحة

17

71

17

18

02

21

22

22

23

26

26

92

32

rf

38

43
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المو!ص!

خنَيْنإلىالمسير

خنَيْنكلنالمستفادالذرس

التهورحتىوالإقدامبالرْأيكاالاستقلال

الجسرمعركة

الجسرمعركةمنالمستفادالذرس

الخامس"الطابور"المنافقونء

سبأ"ابنيد"إنهاالخفئةاليد

المنؤرةالمدينةإلىالثوارعودة

عنهاللهرضيعثمانقتل

وجههالفهكزمعليمبايعة

الجلمعركةوبدءالعراقإلىالمسير

صفّينمعركة

التحكيم

وعبر"ودروس"المنافقون

أمئةبنىمعومميوفهمممكالئاسقلوئي*

العراقإلىالحسينسير

عنهاللهرفياطسيناستثهاد

الجاملئةكاالمحية

عبيدأبيبنالهتار

والحخاجالزبيربناللهعبد

والعصبئةالعنصرئة*

الئوءبطانة*

اطبيثالعلقميابنووزيرهالمستعصم

-172-

الصفحة

46

94

51

52

54

10

ov

06

62

63

64

68

96

72

75

08

82

AV

09

19

59

U

301
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الموضوع

بغدادالتتاردخول

الهزيةسببالفنية*

(1الثهداءبلاط"بواتييه

الشهداءبلأطمنالمستفادالذرس

الكلةوتفزقال!ثيلتمرق*

الالوائفملوك

الأندلسفيتاشفينبنيوسف

ندلسالأفيالموحددن

الأندلسمنالمستفادةالدروس

،(الجمود"المليالتقدممواكبةعدم*

دابقمرج

فيينةحصار

وعبردرومما

الذخيلةالمبادئأمامالمنهزمون،

الشرقئةالمرأةحأيندبونالمنهزمون

الس!ويدئةالقاضيةتقرير

حقأمذهلة،الا"مةمستوىعلى،النتيجة

مسلاتنساءمننماذج

القوامة

الزوجاختيارحزية

خاتمة:ء

والهزيمة"الانتصاربيناليوم"مسلم

الممادر

الفهرس

الصفحة

401

601

801

801

M

41\

711

126

127

013

131

133

014

141

144

154

156

162

916

173
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12

13

لالؤلفكتب

الا!امقنصنيالإسلام

؟القرأنفَئعتنْ

والدينالعمبنالإنان

الرشيدهار!ن

إلهي؟تقديرأم...غرفية

الإسلأم!دمهاأراء

العربيةالتحرروحر؟تالإصلام

الإصلأميتاريخناعبروالهزيمةالنصرعوامل

التاريخ"بحرىغئرحدث"الهجرة

الميزاننيزيدانجرجي

العربىالتاريخاطلى

ح!فيليبموضوعية

الا!لاميةالعربيةحضارتنا

**كا
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السادسةالطبعة

الثانيةالطبعة

الرابعةالطبعة

اطامةالطبعة

الخامةالطبحة

الرابعةالطبمة

الثالثةالطبحة

الثالثةالطبعة

الثالثةالطبعة

الثالثةالطبحة

الثالثةالطبحة

الأللىالطبعة

الطبعتحت
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"الإ!م3تارفيالكبرىالمعارك"سلسلة

دسيةالقا-ا

يرموكا-2

وندكا-3

الصواريذات-،

الأندلسفتح-5

الثهداءبلاط-6

عبقِفئةلتح-7

الرلا!ة-8

الأرك-9

العقاب-01

غرناطةمص!11-3

.وقاصأليبنمعدبقيادة

الوليد.بنخالدبقيادة

المزفي.مقزنبنالنعمانبقيادة

.!رحأبيبنسعدبناللهعبدبقيادة

.زلادبنطاروبم!ادة

الفافقي.الرحمنعبدبقيادة

.الفراتبناصدبقيادة

تاشفين.بنيوتبقيادة

.للوحدييعقوبالمنصوربقيادة

الموحدي.يعقوببنالناصرعدبقيادة

."الأحمربنيالصغيرأخرملولىُاللهعبدابو،

**8
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الأعظم"الرسولغزوات"سلمصلة

لكبرىابدر-ا

احدغزوة-2

الخندقغزوة-3

الحديبيةعهـلح-،

خيبرغزوة-5

مو-لهغزوة-6

مكةلتح-7

والطالفحنين-8

تبوكغزوة-9

الزد-حروب-01

.،الجعانالتقىيومالفرقانيوم"

.،الخالفةعاقبة"

."الأحزابغزوة"

.،المبنالفتح،

.+القريبالفتح"

."الخننَيينإحدى!طفإنما"

.+الاْعظمالفتح"

.هقلةعناليومنغلبلن"

.،العرةغزوة"

."بكرألماإمرةإلى!الن!قيادةمن"

**كا
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